piaczok szintén túlterhelt anyagkészletekkel rendelkeznek és
félős, hogy c részről is visszaeséstől kell tartanunk, a mi jelen
üzleti viszonyaink között igen sajnos lenne, mert fenyőfa keres
kedésünk ma ugyszólva csak ezen piaczokról pénzel.
"Bedő oAlbert.

Azt hallottuk hogy igaz, de nem akarjuk hinni.
A legutóbbi napokban arról értesültünk, hogy a hivatali
állomások megszüntetésének netovábbja az erdészeti szaktaná
rok sorára is kiterjed, mennyiben a földmivelési m. k. minis
terium a mult évben újra szervezett m.-óvári gazdasági aka
démiánál rendszeresített erdészeti tanári állomást takarékos
sági szempontból megkívánja szüntetni, azon véleményben lé
vén, hogy az erdészeti szakképzettség ott szükségelt terjesz
tésére az is elegendő, ha az erdészeti tantárgyakat nem spe
ciális szakember adja elő.
Nem tudjuk mi igaz a megszüntetésből és mi nem; de
tudjuk azt, hogy valahányszor földbirtokunk jövedelmezésének
silányságáról van szó, mindig az erdők fenntartásáról, azok
okszerű miveléséről és uj erdők neveléséről szeret beszélni
egész Magyarországon mindenki! Lehetetlennek hisszük azért,
hogy e közvéleményszerü beszédek viszhangjául a nmlt. föld
mivelési ministerium egyetlen magasabb gazdasági tanintéze
tünknél, mely a magyar földbirtok intéző gazdáit van hivatva
nevelni, egy 1.500 frt évi fizetést igénylő szerény tanári állo
mást igen költségesnek tartson; mert bizony igen drága fo
rintokkal takarítaná meg itt a krajezárokat!
Megjegyezzük azonban, hogy ha ily dolgok megtörtén
hetnek, nem lesz szabad a magyar szakképzettség alapos eme
léséről és terjedéséről beszélnünk!

A z állámerdők 1876. évi költségvetése. A m. kir. pénzügy-

minister által a törvényhozás elé terjesztett áltamköltségvetés
szerint a magyar államerdők rendes bevétele 1876-ra 6,550.000
írttal, azok kiadása pedig 4,247.448 írttal lett előirányozva,
és igy a remélt tiszta jövedelem 2,302.552 frt. E szerint az
1875-re előirányzottnál a bevételek összege 802.908 frttal, a
kiadásoké pedig 431.928 frttal kevesebb. A költségvetést és
indokolását lapunk jövő füzetében fogjuk közölni.
Változások az erdészeti szolgálat körében. R u t t n e r

Antal

ni. kir. erdőmester az ungvári főerdőhivatalhoz főerdőmesterré
neveztetett ki, W i e s e r Alajos központi főerdész a pénzügyministeriumnál saját kérelmére a nagybányai főcrdőhivatal ke
zelő főerdészi állomására helyeztetett át.
Erdészeti Zsebnaptár 1876-ra. A Hoffmann Sándor által
szerkesztett és Légrády testvérek által kiadott Erdészeti Naptár
1876-ra változatos tartalommal már megjelent. Ára 1 frt
80 kr. Előfizetések Légrády testvérekhez intézendők Budapest,
nádor-utcza 6. sz.

Szerkesztői

üzenetek.

Adatok a fa impregnatióról s a fának kiszárításáról. A jelen füzetből tér
hiánya miatt maradott ki.
B. J. urnák Feketevág. Eddig csak 1 7 irott iv érkezett kezünkhöz, kérjük
a folytatást és végét mielőbb, mert különben ez évben nehezen jelenhetnék meg.
Zs. B. földbirtokos nrnak. Az általunk megjelölt 3. fakereskedővel beszél
tünk, és a velünk közlötteket tudtokra adtuk.

HPSP"* Lapunk ezen füzetének kiadása azért késett meg pár
héttel, mert a m. kir. államnyomda igen sürgős állami
munkálatokkal volt elfoglalva.

