
1 3 4 . §. Ha az á ru „al jmentesen" (escluso scarto) köt
te te t t , ugy a vevőnek szabadságában áll az aljat az ár két
ha rmadáé r t átvenni vagy nem. Máskülönben köteles mind az 
aljat (scarto) mind a kettősaljat (scartone) átvenni . 

13 5. §. A „dogherel le uso Grecia" (görög vagy apró 
dongák) pontosan osztályoztatnak s az egy deciméter széles
ségű legkisebb méretben száll í t tatnak ki, azonban mégis ugy, 
hogy minden három darab dongának 3 5 — 3 6 centiméter átla
gos szélességgel kell bírni . 

Másnemű fák. 

1 3 6 . §. Az épületfa mint kereskedelmileg (legname la-
vorato mercanti lmente) vagy mint felületesen kidolgozott fa 
(lavorato a spigolo vivo) köt te t ik . 

A második esetben a vevő nem kötelezhető erdőszöges 
(fahenger) darabokat tűrni . 

1 3 7 . §. Deszkák (tavole), bükkdeszkácskák (tavolette), 
bárdol t deszkák (scurette), léczdeszkák (moraloni), léczek (mo-
ralett i) száz számra kö t t e tnek ; evezők, ta lpkák (traversine) da
rabszámra ; gerendák ( travamenta) , hajófalfák (corbame), tölgy
fürészáruk (rovere da filo), padlók (ponticelli), padlógerendák 
(palancole) mérték szerint köt te tnek . 

Ezek azon pontok, melyek a tr ieszt i piacz szabványaiból 
á fa-, különösen a dongaüzletet illetik, s jó szolgálatot vélünk 
tenni , midőn ezt a magyar közönség tudomására hoztuk. 

A tűzifa méter-mértékéről. 
A tűzifa méter-mértékéről lapunk folyó évi II. füzetében 

megjelent és a méter-öl behozatalát ajánló közlemény kiadá
sakor azon megjegyzéssel hivtuk fel t . szaktársainkat nézeteik 



nyilvánítására, hogy mi e tárgyra vonatkozó nézetünknek később 
fogunk kifejezést adni. 

A felmerült kérdésre eddigelé két t. szaktársunktól vettünk 
nyilatkozatot, s mindkettőt lapunk f. évi III. füzetében adtuk 
ki. Ez idő óta hozzánk a tűzifa métermértéke iránt ujabb 
nyilatkozat nem érkezvén, kötelességünknek ismerjük ez alka
lommal már saját nézetünknek is kifejezést adni a következőkben. 

Nem tagadható, hogy a méter-öl alkalmazásának némi, 
de nézetünk szerint csak is feltételes jogosultsága volna az 
eddigi úgynevezett régi erdei ölekhez való hasonlósága és a 
szokás, mely épen az eddigi kezelésből kifolyólag az uj mér
tékekre való átmeneti időszakban némely helyeken szivesebben 
venné használatba. 

Ezzel ellentétben azonban, nem tekintve azt, hogy az ál
talános mérték-törvény egyöntetűbb alkalmazása s ezzel a min
dennapi élet forgalmának könnyítése is a külön speciális mér
tékek használata ellen szólanak, a tűzifa mérték-egységéül az 
„ e g y m é t e r t " részünkről azért is ajánlandónak tar t juk; 

1) mert az, kezelési szempontból, illetőleg munka és fu
varozási egységül is alkalmatos fatömeget foglal magában, mi
után a téli rövid napokon, például a nem ex professo favágók, 
tehát a falusi gazdálkodással foglalkozó és télen át mellékesen 
favágást teljesítő lakosok által is, egy nap könnyen kivágható, 
s mert az erdőben illetőleg a vágásban való felrakásnál szin
tén könnyen kezelhető egység; mert a kezelési igények már 
a korábbi mérték-rendszer alatt is szükségessé tették volt az 
egy méterhez közel álló 1 / i öl alkalmazását, s mert fuvaro
zásra is kivált a nehezebb hegyes vidékeken és rosz sáros utak
nál igen gyakran képezheti a kétfogatú és gyenge vonóerővel 
bíró falusi gazdák egyszeri teher rakományát ; 

2) mert az egy-méter fa elkészítésére fordítandó munka 
dijainak pénzértékben való megállapítására is oly egységet ké-
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pez, melynek ha tá rá t a tűzifa termelésnél alapul venni minden 
hátrány nélkül lehetséges, sőt czélszerübb is mint volt a régi 
öl vagy lenne az uj méteröl, miután egy favágó ennyi fát egy 
nap rendesen nem készit fel; 

3) mert vásári , illetőleg vétel és eladási egységül is al
kalmas, nem lévén sem tul kicsiny, sem a gyakorlati élet 
szükségeivel gyakran ellentétbe jövő egység; és végül 

4) mer t a tűzifára a küldföld is ugyan ez egységet hasz
nálja s mert attól ebben eltérni czélszerüségi ok nem forog fenn. 

<73edő oAlbert. 

Erdeink érdekében. 
A mint a nagybirtokok az ős nemesi családoktól, kik az 

erdők i ránt kiváló kegyelettel viseltettek, az ujabb időben 
túlsúlyra vergődött , amaz üzletemberek kezébe kerülnek, kik 
vagyonuk gyarapí tására minden eszközt felhasználnak, s kiknek 
kezei között a szerzett b i r tokra a legkorlát lanabb rablógazdál
kodás súlya nehezedik : ezzel egyidejűleg sodorta tnak az ezen 
birtokok kiegészítő részét képező magán-erdők is bizonyos 
végromlásuk felé. 

A pénzügyi szédelgésből űzött , minden rendszer és kimé-
lét nélküli rablógazdálkodásnak az erdők okvetlenül áldozatul 
esnek, s e körülménynek közgazdaságilag felettébb hátrányos 
visszahatása kimaradhat lan, minthogy az erdőkkel együt t egy
szersmind a jól lét je lentékeny forrásai és feltételei semmisül
nek meg. 

Az erdők hivatvák u. i., hogy nagymérvű faszükségle-
teinket ta r tósan fedezzék; a termékenyítő anyagokat a kör
légből a talajba vezessék; a talaj termékeny alkatrészeinek 
elillanását megakadályozzák; gyökérzetükkel a hegyomlások és 
lemosásoknak gátot vessenek; a terményföldeket a hó- és 


