
el, a kik azt hiszik, hogy fényeit bútorokon a faragványnak 
is fényesnek kell lenni, s ennélfogva ezt fénymázzal vonják 
be, miáltal a legszebb kivitelű faragványokon már csekély 
távolból a tulajdonképeni alakot, az éles vonalokat kivenni 
nem lehet. Bágyadt csiszolásnál azonban arra kell vigyázni, 
hogy a por ne rakódhassák nagyon a metszésbe, ezért legjobb 
ezt politúrral mázolni és azután lekefélni, miáltal bágyadt 
fényt nyer. 

Végül némi figyelmet kell fordítanunk a szobapadlóra is. 
A legegyszerűbb szobapartlót fcnjTőrteszkából készítik. Az ilyen 
padlókat szükséges barna olajfestékkel beereszteni, miáltal a 
padló tartósabbá lesz, s e mellett nem is venné magát jól ki, 
ha a padló világosabb szinti lenne, mint a bútorok. Már a 
természet egy eminens példát mutat abban, hogy az ég világos, 
a föld pedig barna szinü; ezt kellene követnünk a szobapadló 
előállításában is. A koczkapadlóknál persze meg kell hagynunk 
a természetes szint, de ezek rendszerint kemény fából készít
tetnek, mely amugyis sötét szinü. A koczkapadlókon alkalma
zandó rajzok nem szabad, hogy egyetlenségeket (faragást stb.) 
tüntessenek fel. Ezért elvetendő a köbkoczkáknak világos és 
sötét szinnel utánzott előállítása is. Leghelyesebb sikmértani 
alakokat, a léczckkel előállítható formákat stb. alkalmazni. 

Közli: Székely Mihály. 

A f a p i a c z r ó l . 
Közli: Bedő Albert. 

B u d a p e 81, angusztus-hó 9. 

Aratásunk eredménye általában véve jó középminőségü-
nek bizonyul, s miután a kivitel is, bár a Budapesten mai napon 
megtartott nemzetközi gabonavásárról épen nem mondható, hogy 
kedvező lett volna, elég jónak Ígérkezik, ebez képest faáruink 
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kelendőségére a helyzet további javulást igér. Az aratás ideje 
alatt szünetelt eladások lassanként már kezdődnek, az épit
kezések száma is szaporodik, s mint értesülünk, Szegeden is ez 
évben még közel 500—G00 uj ház felépítését várják. 

A piaczi készletek felhalmozódásáról, egészben véve, nem 
lehet panaszkodni, mert ezek inkább csak egyes helyeken van
nak s itt is kisebb mértékben, hogy sem az általános hely
zetre lényegesebb befolyást gyakorolhatnának, jövőre pedig az, 
a kinek értelme volt a tanulásra, általában okosabbá lett, 
hogysem sokat termeljen s ezáltal a piaczot rontsa. Lassan
ként, bár sajnosán kell beismerni, hogy fenyőépületfánk árá
nak csökkenésével, visszajutunk a normálisabb viszonyok közé, 
miben még az uj erdőtörvény alapján rendszeresített királyi 
erdőfelügyelőségek is segítségünkre lesznek, annyiban, mert 
őrködni fognak a felett, hogy az erdőkből csak annyi fát 
vágjanak, mennyit azok teremnek, s hogy az, a ki csupán 
erdőnevelésre alkalmas, tehát feltétlen erdőtalajon álló erdejét 
levágta, az annak helyén 6 év alatt ismét ujat is neveljen. 
Kétségkívüli, hogy a gazdálkodás okszerű határai közé utaló 
törvénynek jó hatását már közelebbről fogjuk érezni s ez 
annyival inkább válik nevezetes anyagi hasznunkra, mert nem 
csak, hogy a mostani különben is nyomott árak mellett való 
eladás idején a kínálat fokozását mérsékli, de arra is utal, 
hogy az európai fapiacz körében tagadhatlanul előnyös hely-
zettcl és szép jövővel biró fenyőfaerdeink készletét kevésbé 
vesztegessük el, hanem kíméljük a ki nem maradó és a vára
kozás kamatját is meghozandó jobb jövő számára. 

A tüzifaanyagok elég keresettségnek örvendenek, s magá
ban a fővárosban több raktárban az árak méterenként 25, 
egész 50 krral emelkedtek, ezt azonban nem lehet sem a kész
let kisebb mérvének sem a keresettség növekedésének tulaj
donítani, hanem inkább csak is azon üzleti számitásnak, hogy 



majd a midÖn a hidegebb idők beálltával többen kezdenek vá
sárolni, s midőn a téli készletek már mind itt lesznek s azok 
nagyságáról is biztosabb lesz a tájékozás, az árakat a most 
emelt összeggel leszállítani is lehessen, hogy igy a vásárló 
közönség az adott ármérsékléssel hívható legyen; meglévén 
különben ennek még azon tagadhatlanul nyereséges oldala is, 
hogy azon kevesek, kik jó előre szokták a téli fakészletet 
bevásárolni, most azt magasabb árakkal fizetik meg. 

A tölgyfaeladások kezdődnek s már a határőrvidéken is 
több nagyobb vásár történt, melynél a becslési árakat felül
fizették, mig ezzel ellenkezőleg Boszniából nekünk is versenyt 
csináló olcsóbb eladásról tudósitnak. 

A piaczi helyzet a belföldi vasutakon is fennálló és ke
reskedőink által méltán panaszolt magas vitelbérek általában 
arra intenek, hogy a fának ipari feldolgozására is sürgősebb 
gondot és tanulmányokat fordítsunk, s itt a többek között, 
mint azt a párisi kiállításról annak idején tett jelentésünkben 
is ajánlottuk volt, ismét utalunk a fának papíranyaggá való 
feldolgozására, bár jóllehet, hogy aránylag kevés a fa, mit 
ez uton felhasználhatunk, de mégis figyelmet érdemel, mert 
magában véve jó nyereséges üzletet biztosithat s mert a papír
anyag folytonosan fokozódó fogyasztása elég jó jövőt is igér. 

Egyes piaezok árai a mult füzetekben közölt árak sze
rint állván, ezúttal egyes ártételeket nem közlünk. 

A külföld üzleti viszonyai általában nem rosszabbak mint 
voltak, sőt Németországban többfelől azok javulását jelzik. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az á l l a m e r d ő k k e z e l é s e a jövő évtől kezdve, a pénzügy-

ministcriumtól a földmivelési ministerium tárczájába megy át ; 
a mint ez Ausztriában, Porosz-, Franczia- és Olaszországban 
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