
Felhívás a cserkéreg-termelőkhöz. 
A földmivelési, ipar- és kereskedelemügyi ministerium idei 

1 7 7 1 3 . sz. a. kelt leiratával a köllni es. és kir. főkonsulátu's-
nak alább egész terjedelmében közölt levele alapján, arra bivta 
fel az országos erdészeti . egyesületet, miszerint ez nevezze 
meg azokat, kik hazánkban cserkéreg termeléssel foglalkoznak. 

A köllni cs. kir. osztrák-magyar fökonsulátustól, a m. k. föld
mivelés-, ipar- és kereskedelem-ügyi miniszeriumhoz Budapesten. 

A rajnavidék is Vcstfália nagy mérvű cserkéreg fogyasz
tása,, továbbá az érezhető hiány ezen cserző anyagokban, figyel
memet már, évek óta Ausztria-Magyarország ilynemű kivitelere 
irányozta. — Erre vonatkozó jelentéseimnek sikerült, főleg 
Magyarországból, igen jelentékeny kiviteli forgalmat hivni 
életre, ugy hogy az eddigi bevitel Franczia s más országok
ból igen kis mértékre szállíttatott alá. — Különös lendületet 
adott a kivitel ügynek többek között az, hogy a rajnavidéki 
vaspálya társaság, indítványomra, a cserkércg szállítási diját 
az auszt'ria és rajnavidéki forgalomra nézve leszállította. A cser-
kéreg árak a kedvezőtlen üzleti viszonyok miatt jelenleg ugyan 
kissé nyomottak, a szükséglet azonban még mindég igen nagy, 
mivel Siegen, Hagen, Trier, Prüm, Malmedy, Eopcr, Cöln stb. 
itteni városok bőrgyár-üzletei a legjelentékenyebbek közé tar
toznak egész Németországban. 

Ilyen körülmények között minden alkalmat érdemes fel
használni , mely rajnavidék-vcstfaliai cserkéreg kivitelünket 
előmozdíthatja.' Ilyen kedvező alkalomnak tekintem részemről 
azt, hogy a Schröder, továbbá a Smide és társai, calcuttai 
czégek itteni képviselője, líunzinger Ágost ur, kit nékem a 
continens legelső bőrkercskedésc a W. Ptautcnstromb és társai 
itteni czég ajánlott, ki különben a rajnavidék és Vestfalia 



minden bőrgyárosával üzleti összeköttetésben áll, maga is kész
nek nyilatkozott, cserkéreg kivitelünket közvetíteni, illetőleg 
teljes tevékenységét ezen ügynek szentelni. 

Tiszteletteljesen kérem ennél fogva, a magas ministeriumot, 
kegyeskedjék ezen körülményt az érdekelteknek tudomására 
hozni s egyszersmind velem az ország jelentékenyebb cserkéreg 
termelőinek czimet, a mennyiben lehetséges, minél előbb közölni. 
— O p p e n h e i m Eduárd lovag, cs. k. főkonsul. 

Az országos erdészeti egyesület igazgató választmánya 
figyelemmel a tárgy kiváló jelentőségérc és főleg a czélból, 
hogy mindazoknak, kik ncvöket az említett névsorban felvé
tetni akarják, alkalom adassék ez iránt nyilatkozni, az alulirt 
titkári hivatalt azzal bizta meg, hogy az „Erdészeti Lapokban" 
a cserkércg-termelőkhöz az iránt felhívást intézzen. 

Ennek alapján alulirt titkári hivatal azon tisztelettel
jes kéréssel fordul az erdőbirtokosokhoz és illetőleg a cser
kércg-termelőkhöz, miszerint saját üzleti érdekeik előmozdí
tása czéljából, az országos erdészeti egyesület titkári hivatalához 
(Budapest, holduteza 9. sz., II. cm.) intézendő levelek által 
szíveskedj cnek tudtul adni ncvöket és lakhely őket s a mennyi
ben tehetik azt is, hogy évenként és átlag mily terjedelmű 
tölgyerdő területen termelnek tölgycserkérget, vagy hány méter-
mázsát képesek ez anyagból ugyancsak évenként áruba bocsátani. 

Az országos erdészeti egyesület titkári hivatala. 

A f a p i a c z r ól . 
B u d a p e s t , október-hó 18-án. 

Mint az üzleti forgalom minden körében, ugy a faérté-
kcsités terén is kevés vásárlási kedv mutatkozik. Az itt-ott 
történő eladások, nem annyira ugyan az árakra, mint inkább 
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