
rendén túl elősegíteni, mert épen az erdőtalaj az, melynek 
termékenységét és üdeséget az állabok kellő zárlata óvja és 
biztosítja. 

Végre ismétlem újra azt, hogy oly erdőnek miképeni 
kezelésére nézve, melynek összes viszonyait tökéletesen nem 
ismerjük, kifogástalan véleményt és tervezetet felállítani nem 
igen lehet, azért lehetséges az, hogy az önök túlvénült erde
jére nézve fentebbi nézeteim némi módosításra szorulhatnak, 
de a főpontokra nézve ugy hiszem nézeteim helyesek és azok
nak eléggé érthető kifejezést adtam. 

Láng Gábor. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , szeptember-hó 15-én. 

A hazai fapiaezok helyzete ez időszerint szokatlanul ellen
tétes viszonyokat mutat, mert mig némely helyen, mint például 
a fenyő-, épület- és műszerfát illetőleg Komáromban az árak 
és kereslet kielégítők, addig más helyeken, nevezetesen Szol
nokon is a kelendőség teljes hiányáról panaszkodnak. 

Nem kétségtelen, hogy az alaposan reménylett kedve
zőbb őszi forgalmát nagy részben csökkentette a különben több 
helyt sikerült jó termésnek az esőzés által való megrontása s a 
szemes gabonának ebből eredő érték-vesztesége, valamint az 
egyre nehezebb áldozatokat igénylő boszniai hadviselet is, noha 
ez utóbbi másfelől mint uj fogyasztó jelenik meg az által, 
hogy a hadsereg téli elhelyezésére nem kis mennyiségű épü
letfát és deszkát veend igénybe. 

A tüzifa-árak, noha a téli idényre szükséges anyag be
szerzése most van folyamatban s igy inkább emelkedő irány
zatot kellene tartaniok, átalában hanyatló ponton állanak, a mi 
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sok részben vezethető arra vissza, bog)* a burgonya s a kn-
koricza is számos helyen az esők miatt megromlott s a szesz
főzdék még eddig nem igen teljcsitcnek a tél számára sziik-
séglendő nagyobb bevásárlásokat. 

A tölgyfa vásárlók a franczia borsziiret bizonyosabb ala
kulására várnak s ez anyagban rövid idő alatt, ha a mutat
kozó szüreti jó eredmény ténnyé válik, árjavulás álland be, a 
mint ez a vasúti talpfára történt, melyet a Boszniába ment 
hadsereg számára szükséges vasútépítés folytán felmerült ke
reslet idézett elő. 

A külföldi piaczok szintén nem Ígérnek kedvező kilátást, 
az óriás tömeget vásárló és fogyasztó Táris nagy .készletekkel 
rendelkezik, Németország irányadó körei pedig, és különösen 
az erdőbirtokosok karöltve az erdészekkel, köz- és magán 
téren mindent elkövetnek a r r a , hogy a külföldi fát minél in
kább kiszorítsák, s nevezetesen közelebbről is a német erdő-
gazdák tekintélyes gyűlése adott kifejezést annak, hogy a bel
földi fa a külföldi ellenébe védelem alá vétessék. 

Bélföldi piaczainkról ez alkalommal külön ártétclekct nem 
közlünk, miután azok az eddig közlőitekhez képest lényeges 
eltérést nem szenvedtek. 

A kép, melyet fapiaezunk helyzetéről ez úttal adni kény
telenek valánk, egészben véve nem valami kedvező, azonban 
ne adjon ez senkinek okot a csüggedésre, mert ily viszonyok, 
a mint épen az utóbbi 4 év alatt is bő alkalmunk vala ta
pasztalni, nálunk ma már nem váratlanok, de a melyekkel fa
anyagainknak annyit és oly méltatlanul rágalmazott minősége 
mindig kiállja a harezot, s mert a jó magyar fa elvégre min
dig megtalálja gazdáját! Bedő Albert. 




