melyek később nem fordulnak többé elő, de a melyeket téte
lenként részletezni az ügy jelen stádiumában lehetetlen.
E 60.000 frtnyi általányból különben is levonandó azon
pályadíj, mely az erdőtörvény értelmezéséhez és végrehajtásá
hoz szükséges magyarázó utasítás megírására szánva lett —
és mely mintegy 500 frtot képvisel."
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A faüzlet terén nevezetesebb változás nem történt. Az
árak és kereslet csak olyanok, mint a minők voltak, és
tekintettel a beállott időszakra már magában véve ez is nye
reség akkor, midőn a megszokott rosz viszonyokhoz képest a
lankadó vételtől és hanyatló áraktól minden nap félni lehet.
Ma már a figyelem mindinkább a Németországgal felvett
ujabb közgazdasági tárgyalásokra és a jövő tavasz reményeire
irányul, előbbitől vámmentes bevitelt és olcsóbb vasúti szállí
tást, utóbbitól az ujabb időben javulónak hirdetett általános
köz gazdászati viszonyok kézzel foghatandó gyümölcseit várván.
És e várakozást részünkről sem tartjuk alaptalannak, kivált
ha rá gondolunk, hogy fakereskedőink már most és elég szá
mosan, előrelátólag igyekeznek a jövő tavaszra üzleteket kötni,
noha a meglévő készletek mind a fürészárukban, mind a
szálfákban tetemesek.
A vásároltabb anyagok a tölgyáruk és a lúczfenyő
deszka, s minthogy a fűtés idejét éljük a tűzifa is, és pedig
szilárd árakkal, melyre hogy a mult hó 16. és 17. n a p 
j á n számos helyt esett nagy hó által okozott erdőtörések
nyomasztó hatással ne legyenek, csak kívánnunk lehet. A
szálfa az építkezések megszűnte következtében már sokkal

kisebb mértékben fogy; minthogy azonban a jövő évben a
szegedi építkezések már előreláthatólag nagy mennyiséget fog
nak igénybe venni, mindenfelől nagy pénzkészletek várnak
felhasználásra, s a kisbirtokosok földhitelintézetének megin
duló működése is javitni fog a gazdák helyzetén: ez anyagok
jövője szintén javulónak ígérkezik.
A tölgykéregről mult füzetünkben szólván, ez úttal a
gubacsról meg a luczkéregről emlékezünk meg, előbbinek termése
kisebb, mint a mult évben, s most mintegy 50 — 60.000
métermázsára teszik, keresettsége azonban lanyha, s Buda
pesten árát métermázsánként 18 — 20 írttal tartják; ez árú
elhanyagolására egyébiránt nem csekély befolyással van az,
hogy a vallonea behozatala mind nagyobb mérvet ölt, az ezt
szállító kereskedők annak érdekében mind nagyobb propagan
dát csinálván. A luczkéreg ára elég jó és tartott is, Buda
pesten métcrmázsája 3. —4 frt, noha ez anyagból bő készlet
áll rendelkezésre, mert különösen az ország északi részében
lévő luczfcnyőerdők birtokosai nagy terjedelmű fiatalabb luczfenyves erdőket vágattak, s igy ez anyagban a rendesnél nagyobbmérvü' termelés történt.
A faüzlet körében nevezetes kérdés tárgyát képezi most
a liptóujvári államerdők fenyőfatermésének eladása, melyre az
árverés multhó 14-én tartatott meg Ez alkalommal azonban,
noha mint minket értesítenek, Beszterczebányán, hol az árve
rés történt, oly nagy számban jelentek meg a fakereskedők,
hogy a szállodákban mind lakást sem találhattak s a kamara
épület előtt egy egész utczai fabörze volt képezve: még sem
tétettek oly ajánlatok melyek az állam részéről elfogadhatók
lettek volna és csupán az egy maluzsinai pagonyra külön
ajánltatott meg a jelenlegi tőár, mig a többiekre ennél mind
sokkal kevesebb, ugy hogy az összes pagonyokra a jövő év
elején uj árverés fog megtartatni,
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A franczia tölgydongaárak igen lanyhák s még nyomott
árakon is alig történik eladás, legújabban pedig a bükk butorfa
üzletében is némi csökkenés állt be; mig ezzel szemben Bécs
részére a száraz tölgy, kőris és juhardeszkák kerestetnek.
A külföldi piaczokról Parisból meglehetős és Hamburgból
igen élénk, mig a Rajna vidékéről, Bajorhonból és Németbon
északi részéből lanyhább üzletekről tudósitnak.

Különfélék.
A s z í n e s v i l á g o s s á g b e f o l y á s a k ü l ö n b ö z ő nö
v é n y e k r e . B e r t ur a f r a n c z i a t u d o m á n y o s akad é m i a egyik ülésében felolvasást tartott a tört napsugárok,
vagyis színezett napfénynek mindenféle növények fejlődésére
való befolyásáról. 25 különféle családhoz tartozó növény,
hasonló körülmények alatt, a szines üvegeken át napfénynyel
való vizsgálat alá vétetett, mely észleletek főeredményei követ
kezőképen adattak elő :
1. a zöld szin majdnem annyira életpusztitó mint a töké
letes sötétség;
2. a vörös szin is igen kártékony, de nem annyira mint
a zöld, és hogy annak befolyása alatt a csemeték sajátságosan
hosszura nőnek;
3. a sárga szin kevésbé káros mint az előbbiek, de nem
oly előnyös mint a kék;
4.minden egyes szilinek rosz befolyása van a növény
zetre, és hogy valamennyi színnek összesítése, melyet a fehér
napsugár képviseli a növények díszletének főelőmozditója.
A világosság, mely a fák leveleit áthatja, ha spectroscop
által megvizsgáltatik, többnyire zöld és vörös sugarakból álló
nak fog találtatni, mi korántsem válik a fák alatt előforduló
növények hasznára. Ennek folytán nem csoda, hogy a cseme-

