
szerkesztésénél tetszés szerinti kiegyenlítések utján netán kike
rekí te tnek, minthogy az ilykép kikerekített, tetszetes, s csak 
hatás előidézése czéljáből szerkesztett idomok az ábrázolás és 
szerkezeti rajz követelményeinek meg nem felelnek. 

Az ábrázolandó fatörzsre vonatkozólag kipuhatolt magas
sági- és átmérő fokozatoknak a szerkezeti vázlatra való átvitele 
által nyert méretek összekötése, miután a hossztengelynek 
(Abscissenaxe) mértékaránya az átmérők (Ordináta) mértékará
nyához képest kissebbnek vétetik, az ábrázolandó törzsalakot 
kitüntető görbe vonalakat vagy vonalrészeket kevéssé tetszetes, 
tört vonalakban fogja ugyan szemlélhetővé tenni, az első szerke
zeti eljárás eredménye azonban ez, mely a kipuhatolt alakszámra 
támaszkodva, a törzsalakból levont szabályszerű átmérő-csök
kenés elve szerint a tényleg mért számadatok s a körző 
segélyével kiegyengethető, mely kiegyenlítésnél azonban minden 
meg nem engedhető, s a szabadkézrajzba vágó kikerekités 
mellőzendő annál inkább, minthogy ellenkező esetben az ábrá
zolandó fatörzsnek csak képzeleti rajzát, s korántsem azon 
idomát nyernők, mely az alakszámban kifejezést nyerő tulaj-
donképeni képződési szabályának megfelel. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , Jun iu s -hó 6-áii 1876. 

A mult hónapban országszerte történt fagykárok a faüz-
letre is bénító hatásssal voltak; úgyannyira, hogy a mező
gazdasági termelést ért nagy csapás első benyomása alatt 
elterjedt általános csüggedés már csaknem az ez évi faüzlet 
kifejlését is kétségessé látszott tenni. Ezen nyomás súlya alatt 
az üzlet az utóbbi pár héten a kereskedők és a közvetlen 
fogyasztásra vásárló közönség részéről tanúsított tartózkodás 
folytán szünetelt, miután előbb mindenki ismerni kívánta a 



fagy által az őszi terményekben okozott kár nagyságát, ebez 
képest szándékozván vásárlását és üzleti kötését teljesiteni. 

A károk nagyságáról ma már tájékozás lévén, a faüzlet 
javuló szint öltött, különösen azon alapon, mert a fagytól 
nem szenvedett buzavetésekről kedvező termést várnak, s mert 
számos helyen még a jelentékenyebben megkárosított rozsban 
is fél- vagy harmadtermés van kilátásban. 

A fenyőféle anyagokból, ugy a vastagságra mint hosszu-
ságra nézve a középméretű áruk a keresettebbek, mig a desz
káknál inkább a vékonyabbak; az asztalos munkára alkalmas 
fürészelt épületfa-anyagok szintén keletnek örvendnek. 

Az árak általában véve még azon a ponton állanak, a 
mint mult füzetünkben közöltük, s ezért jelen alkalommal 
részletes ártételeket nem is jegyzünk. 

A faszénnek mult tudósitásunkban jelzett keresettsége 
most is fennáll. 

Az erdei melléktermékek közül a gubacsnak és cserké
regnek ára a fagy által a tölgymakktermésben okozott kár 
folytán emelkedik; az eladók azonban tartózkodnak, s ez 
indokolt azért, mert a makktermés azon megmaradóit része 
is, mely még gubacsot igér, nevezetesen csökkenhet, s igy a 
gubacs és cserkéreg árában további emelkedés is várható. 

?3edő oAlbert. 

A tölgycsemeték uj veszedelme. 
Grunert porosz kir. föerdömester, miként saját lapjában 

(Forstlicbe Blátter) közli, a „dauni" kir. erdőgondnokságban 
tet t egyik mult év szeptemberi hivatalos körútja alkalmával 
a „ salmi" védkerület tölgyvetéseit is megszemlélvén, a veíény-
barázdákban tömötten álló és buja növekvésü egy éves tölgy
csemeték között feltűntek előtte egyes, tenyér nagyságú, sőt 


