kozott, miből következtethetni, hogy a petéket sem a hó,
sem egyéb nedvesség tökéletesen meg nem semmisiti.
A szedett és földbe ásott peték július havában megvizs
gáltatván, rotbadásban találtattak.
Még egy másféle hernyófalásról van szerencsém itt meg
emlékezni, még pedig a Vanessa Antiopá-éról melyről Brehm
állítja, hogy nyírfákon él, mig egy-két évvel ezelőtt tőre
nyesett 8 éves vegyes tölgy ertvényezésbcn alig hihető számban
tapasztaltatott s érezhető kárt tett.
Mária-Család, 1879. februárhó.
Vadászfn
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Jenő.

fapiaczról.
Közli: Bedő A l b e r t .
Budapest,

május-hó 15-én.

. A tavasz mai napig tartó esős ideje épen nem volt al
kalmas arra, hogy a faüzlct a különben jobbra fordult hely
zetnek megfelelő kifejlődést nyerhessen, sőt az utóbbi napok
ban emelkedő gabonaárak is, az őszi vetések esőtől szenvedé
sét jelezvén, kevéssé biztató kilátást nyújtanak. A gazdák
ugyan nem tartanak még komoly veszélytől, s alapos azon reményök is, hogy a mai nappal kedvezőbbre fordult időjárás se
gíteni fog az eső által eddig okozott bajokon, s hogy a bú
zában szenvedett kárt kipótolja a nagy terjedelmű homokos
földeken mivelt és ezért épen több csőt is igénylő rozs-vetések
gazdagabb fejlődése és aratása. Ez minden esetre kívánatos a
fapiacz érdekének, mert jól ismert dolog az, hogy faanyagaink
belföldi értékesítése kiváló mértékben függ őszi és tavaszi
vetéseink jobb vagy gyengébb aratási eredményétől.
Az esős időjárásnak másik kellemetlen hatása volt külö
nösen a Tisza vidékére abban, hogy a folytonos túlmagas viz-

állás megakadályozta a tutajok leszállítását s ezáltal mennyi
ben több helyt az uj anyagokra vártak, még ott is késleltette
a vásárok és építkezés megindultát, a hol különben a vizáiapadása ezt megengedte volna. Különös nagy baj pedig Szeged
városára nézve az, hogy a betört viz levezetése eddig épen
nem, vagy igen csekély mértékben volt eszközölhető, mert
ennek természetszerű kifolyása, hogy az építési munkálatok is
csak később kezdhetők meg, ugy, hogy Szegeden cz évben
előreláthatólag nem sok uj épület lesz felállítható.
Mindezekhez képest belföldi faüzletiink mai állása, a fe
nyőfa-anyagokat illetőleg, abban körvonalozható, hogy a szük
séglet a múlthoz képest fokozottabb mértékben áll s ha az
időjárástól függő termési viszonyok vagy más rendkívüli, ez
idő szerint azonban már nem várható események, nem merül
nek fel, akkor kedvező áruforgalmat várhatunk.
A tölgyfaanyagok, miután e nemű erdeinket már igen
jó mértékben megdézsmáltuk, nálunk mindig azon áruk közé
lesznek számithatók, melyek kereslete csak időszerűén nyug
szik, de a melyek értékének biztos megfizetésére a birtokos
mindig bátran számithat, ha csak ésszerű és nem kényszer
eladást teljesít.
A bükkfaanyagok hajlított bútorokra folyton keresettek,
mindenekfelett azonban vásárlók azon követelésével, hogy ők
az eladótól kész faléczet vegyenek át, melynek köbméteréért
ők a birtokosnak saját kiszámításaik szerint bámulatos nagy
jövedelmet ígérő árakat ajánlanak, de a mely igen sok eset
ben 0-ra redukálódik azok előtt, kik irónt véve kézbe, szá
mítani tudnak. Mi ez anyag eladását illetőleg, piaczi tudósitásainkban már régen megmondottuk tanácsainkat s most is
csak azok követését ajánljuk azoknak, kik keserű és drága
tapasztalatot szerezni nem akarnak.
A tölgykéreg forgalma kifogja a várakozást elégíteni s
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az ez évre megszorított termelés jó hatással lesz az anyagok
biztosabb kelendőségére.
Egyes piaczokról ez alkalommal külön ártételeket nem
közlünk, utalván c részben a mult füzetben közlöttekre, me
lyek átalában véve ma is fennállóknak tekinthetők.
A külföldi fapiaczokat illetőleg, most első sorban kelet
felé tekinthetünk, hol a békés viszonyok naponként szilárduló
állásával, a múltért kárpótlást követelő pezsgőbb életnek kell
megindulni, melylyel karöltve fokozottabb mérvű faanyagfogyasz
tás járand. Németországi fakivitelünk csökkenése naponként
érezhetőbb, s az ellenünk ott alkalmazott eljárás élénken int
arra, hogy mi is gondolkozzunk oly rendszabályok sürgős al
kalmazásáról, melyek a nekünk okozott kárt legalább némi
részben mérséklik, névszerint pedig már most épen nem kel
lene azt sem megengedni, hogy a német-fa a Dunán vámmen
tesen behozva, nekünk itthon és az Al-Duna mentén versenyt
csináljon. Francziaországból a faüzlet jó helyzetét jelzik, a mi
reánk nézve szintén örvendetes. Bordeaux-ban, mely város a
tölgydongák fő tőzsdehelye, a mutatkozott élénkebb kereslet
ismét megszűnt, miután, a mint látszik, a fagyos idő elmultát
s a szőlők fejlődését kivánják bevárni.

Értesítés az Orsz. Erdészeti-Egyesület t. tagjaihoz.
Az egyesület azon t. tagjai, kik a folyó évi juniushó 8.,
9., 10. és 11. napjain Székes-Fehérvárt megtartandó közgyű
lésen részt venni kivannak, tisztelettel kéretnek, hogy ebbeli
szándékukat lehető mielőbb a titkári hivatal tudomására hozni
szíveskedjenek, hogy a vasúti utazásnál Székes-Fehérvárra és
onnan vissza való egyszeri utazásra árkedvezményt adó igazoló
jegyek részökre kellő időre megküldhetők legyenek.

