
tögetjük, hát sokszor igen keserves a csalódásunk; mert 
az jobbára korhadt; ledül s iszonyú roppanással magába 
összeomlik s a tisztes korú vén tölgy dereka nem ád 
haszonfát; merő pudva, csak az ágai használhatók. Régen 
kellett volna ezeket a vén állabokat felhasználni, ha lehe
tett volna, de igy az utókor sinli meg, mert kis idő múlva 
bizony errefelé kevés lesz a vágható tölgyfa. 

A községi erdők, vagyis a jobbára úrbéresek erdei, 
már helyenkint rendes üzemterv szerint kezeltetnek s ott 
a rendes proczedura jól esik a szemnek, csak aztán az 
elemek, melyek ezen közös v a g y o n t , mint ilyent, kezelik, 
volnának megbízhatóbbak, no de ez már nem tartozik ide 
s i n k á b b nem is s z ó l o k ró la . 

Kopár területek befásitása is imitt-amott szép sikerrel 
teljesittetett idáig; de csak kevés helyen, igen sok olyan 
kopár, sivár meredek hegyoldal emelkedik az ég felé s 
kiált segítségért, de ez idő szerint ugy látszik kevés 
reménységgel arra nézve, hogy meghallgattassék. Pedig a 
hol csak kissé iparkodtak vele, busásan megjutalmazta a 
fáradtságot. 

Kiváló tisztelettel 
Sz. 0. A. 

A fapiaczról . 
Miirc/.ius 17. 

A hideg időjárás egészen a mai napig kitartott s 
az éjszaki és keleti Kárpátokban még mindenütt oly nagy 
a hó, hogy az erdei munkák késleltetését okozza és az 
erdőkben úgyszólván még alig lehet járni; az éjjel beálló 
fagyok s a nappali lassú olvadások azonban, melyek az 
utóbbi napokon át nagy megnyugvással voltak tapasztal
hatók, ha továbbra is megmaradnak, reményt engednek 



arra, hogy a tavaszi árukészleteknek kellő időben való 
rendelkezésre állásánál az árvizek zavarokat ne okozza
nak, a mi annyival is kivánatosabb volna, mert a fenyőfa-
anyagok iránti kedvezőbb érdeklődés az utóbbi tudósítá
sunk óta eltelt idő alatt sem csökkent. A kedveltebb 
luczfenyö-áruk mellett az építkezésekhez szükséges jegenye-
fenyö-anyagot sem kifogásolják oly erősen, mint elébb, s 
már ez anyagért is szívesen kezdenek hajlandók lenni a 
vásárlók pár százalékkal magasabb árt is megajánlani; 
a vételkedv élénkülése mellett különben tagadni nem 
lehet, hogy a budapesti tőzsdén rövid idö előtt beállott 
s főképen csak a tözsdelovagok kárával végződött pénz
ügyi nehézségek, a váltókifizetések körül a fakereskedés 
terén is érezhetőkké váltak, s a pénzpiacz nehézségének 
súlya a természeténél fogva aránylag legnagyobb kezelési 
költségekkel dolgozó faüzletre is nyomasztó hatással járt; 
de hogy fapiaczunk terén nagyobb fizetési nehézségek 
még nehezebb napok idejében sem állhattak be s remél
hetőleg ezután sem állanak be, ezt nem kis részben kö
szönhetni annak, hogy számot tevő fakereskedöink nem 
szaladva a tőzsde parkettájára, szilárd üzleti alapon álla
nak s mint gondos üzletvezetők s kezelök vállalatuk jó 
berendezésére és kötelezettségeik mindenkori pontos meg
tartására általában kiváló súlyt fektetnek. 

Nem kedvezők a faüzlet fejlődésére azok a hirek, 
melyek szerint az öszi vetések az ország több részében 
rosszul teleltek volna: ezeknek azonban teljes hitelt adni 
még korai lenne és pedig annyival inkább, mert ellenkező 
tudósítások is többfelöl érkeznek. A mi a fenyöanyagok 
keresettségét illeti, ezeknél a kivitelre számító lucz fenyö-
deszkán kivül leginkább a czellulozefa és a szőlőkaró, 
akár gömbölyű akár fürészelt, azok az áruk, melyek 
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iránt sűrűbb a tudakozódás; habár másfelöl azt sem 
hagyhatjuk feljegyzés nélkül, hogy az amerikai sárga-
Eenyöt (Pittsch Pine) már a budapesti piaczon is több 
czég kínálja vételre. 

A tölgyfánál a mü- és szerszámfa-anyagok találnak 
ez idő szerint keletre, mig a kész dongákból már hosz-
szabb idö óta semmit sem vásárolnak annak következté
ben, mert az illető franczia czégek a szükséges készlettel 
rendelkeznek s várnak arra, hogy milyen lesz a bor
termést nagyban befolyásoló április és május havi időjárás; 
abban azonban alig lehet kétkedni, hogy Francziaország-
nak csak némileg is kedvező bortermése esetében a mi 
donga-anyagaink értékesítése kérdésessé válhatnék. A 
tölgyfaanyagok közül élénkülő keresletnek örvendenek 
még a parkettafák, melyeket külföldre keresnek. 

A tűzifa idénye befejezéséhez közeledik s igy az 
árak lefelé is ingadoznak, pedig bizony az eddigiek is 
elég mérsékeltek. 

A cserzöanyagok iránt ama németországi vámkérdés 
következtében is, mely szerint, miként múltkori tudósítá
sunkban is jeleztük, a kebrakkófát megvámoltatni óhajt
ják, élénkebb az érdeklődés s habár az ügy parlamenti 
megoldása még nem is történt meg és sokan ellenzik a 
vám behozatalát, azért még sincs kizárva annak teljesí
tése, a mit az is mutat, hogy az illető parlamenti 
bizottság többsége a vám kiszabása mellett határozott. 
A németek ezen mozgalmának az a jó oldala minden
esetre megvolt, hogy a közönséget figyelmeztette arra, 
hogy a tölgykéreggel való cserzés sokkal jobb bőrt ad, 
mint ha azt a gyorshatásu kebrakkófával készítik. 


