
parafa alakú vastag vagy finom lemezalaku szürke vagy barna 
külső kéreg következik. 

Nagyobb ' jelentőséggel bir a háncs pl. a hársnál, mely 
SZÍVÓS hosszú rostnövekvésénél fogva igen kedveltetik minden
féle kötelekhez. A zöld kéreg, pl. a tölgynél sat. szolgáltatja 
a cserző anyagot. A vastag kéreg csakis egy fanemnél t. i. 
parafa vagy dugasztölgynél szolgáltat haszonvehető anyagot. 

A kéreg oly sűrűn van szőve a fa körül hogy azt kiszá
radás ellen védi, de döntött állapotban ugyan ezen okból a 
nedvszedést vagy tikkadást ő idézi elő, miért is ha száraz 
épületi fát akarunk nyerni, a fát döntése után azonnal le kell 
kérgeznünk, mig ha érdekünkben van a száradást csak lassan 
létrehozni akkor a kérget csak lassanként hámoztassuk le. 

(Folyt, kóv. ) 

A fapiaczról. 
B u d a p e s t , május-h ó 20-án. 

Utóbbi közleményünkben kifejezett azon feltevésünk, hogy 
a lanyhult üzleti viszonyok május-hó végéig valószínűen ked
vező fordulatot fognak venni, mai nap teljesedésbe mentnek 
tekinthető, miután a kereslet oly mértékre élénkült, hogy a vá
sárlók és tudakozók jelentkező nagyobb számát a múltkorihoz 
képest lényegesen javult üzleti viszonyok kifolyásának kell te
kintenünk. 

A tavaszi faüzlet ugyan a vásári árak szempontjából véve 
még ma is kezdetén áll, azonban oly fokon és oly előjelek 
között, melyek továbbra is élénk forgalmat, előnyös állású ára
kat és kedvező üzlet alakulást helyeznek kilátásba, és a melyek 
alapján mi az eladókra nézve a fapiacz továbbra is tartó lé
nyeges javulását jelezhetjük, feltéve mindezek mellett termé
szetesen azt, hogy a késői fagyok káros hatása hazánkat suj-



tani nem fogja, s hogy ez idei aratásunk olyan lesz mint a 
minőnek lenni, a napokban országszerte beállott kedvező idő
járás után remélhetjük. 

A közelebbről létrejött nevezetesebb kötések egyikéül te
kinthető a nagyváradi püspökség által a Klein és társa czimü 
czég részére történt fenyőfa eladás, melynél mint hallottuk a 
vásárlók részére igen olcsó főárak biztositattak, értesülésünk 
az egységi arról még nincsen. A kincstár garamvölgyi fa-
eladása még szintén nem történt meg, miután a múltkori aján
lati tárgyalásnál a vásárlani szándékozók szemben ezen előnyös 
helyzetű üzlettel aránylag csekély árakat Ígértek, például köb
lábanként 4—8 krajczár tőárt, a fenyőért, és 5 —12 krajczár 
tőárt a tölgyért, mi nem lévén elfogadható folyó hó 29-re 
uj ajánlati tárgyalás tüzetett ki, melyre a régi ajánlati fel
tételeken azon módosítás tétetett, hogy az ó-hegyi pagonynak 
a Vág-vizére hajló erdeire, melyek évenként mintegy 2800 
tömör-köbméter fenyőfát adnak, külön ajánlat is tehető. Ezen 
üzletet illetőleg nem mulaszthatjuk el itt megjegyezni, hogy a 
múltkori ajánlattevők társas-szövetkezetü vállalkozók voltak, még
pedig nézetünk szerint a faüzlet érdekéből folyólag nem épen 
indokolt csoportozattal miután a termelő vállalkozók a fogyasztó 
vállalkozókkal szövetkeztek, minek nem lett azon különben ter
mészetesnek tartható következménye hogy magasabb tőárakat 
ajánlottak volna, hanem épen az ellenkező, a mi annak tulaj
donítandó, hogy a fogyasztó vállalkozó a termelési viszonyokat 
kevésbbé ismervén vagy nem képes oly árt ajánlani, mint a másik 
vagy pedig annak vállalkozási kedvére is csökkentőleg hat, a mit 
még azon körülmény is növel, hogy a termelő a vele vételre 
szövetkezett fogyasztóban egyik versenyző vásárlóját veszíti. 

A mi a különféle választékok árainak szilárdságát illeti e 
részben a szálfáknál tartósabb árra inkább csak a vastagabb 
törzsek számithatnak, miután piaczainkra a vastag méretű hosszú 



fák, az által hogy ezekből nagyobbára fürészrönkőket termel 
nek, aránylag kisebb mértékben szállíttatnak. 

Egyes piaczokról a következő árakat jegyezhetjük fel: 

Komáromban. 100 hüvely 2 V 2

0 K 1 1 " sz., 
luczfenyődeszka tutajjal együtt 82—90 frt. 
100 hüvelyk 21/2° h., 1 1 " széles jegenyefenyő 
deszka tutajjal együtt 72—80 „ 
Ezer darab zsindely tutajjal együtt 6 . 7 5 — 7 . 5 „ 
Egy mázsa luczkéreg 4 . 2 5 — 4 . 5 „ 
Egy köbláb fenyő épületfa 2 2 — 2 8 kr. 

Szolnokon. Egy köbláb fenyő épületfa . . 1 4 — 1 8 „ 
Egy köbláb fenyődeszka 4 5 — 5 5 „ 
Ezer darab 18"-es zsindely 6.2b frt. 

Szegeden. Egy köbláb fenyő épületfa . . . 16—26 kr. 
Egy köbláb fenyődeszka 48—60 „ 

Soborsinban. Egy köbláb fenyő épületfa . 18—25 „ 
Egy köbláb fenyődeszka 45 — 58 „ 

Debreczen. Egy köbláb fenyődeszka . . 48—72 „ 
Egy köbláb tölgy és kőris fürészáru 75—80 „ 
Egy öl 3'-as bükkfa 12—13 frt. 

Bécsben. Egy köbláb fenyődeszka . . . . 5 5 — 6 5 kr. 
Egy köbláb fürészelt fenyő épületfa 4 0 — 5 5 „ 

A dongaüzlet élénk forgalomban van s az árak melyeket 
lapunk folyó évi III-dik füzetében jeleztünk emelkedő irány
zattal birnak; a donga kivitel élénkségét mutatja az is, hogy 
Triesztből ápril-hóban az oda bevitt 3,100.000 dongából 
2,900.00 drb vitetett ki. 

A tölgy, kőris és szil keményfák kereslete szintén kedvező 
csak a hazánkat bő mértékben szerencséltető bükkfa az, mely 
csekély kelettel bír kivált mióta a vastermelés is szorult hely
zetbe jött s ezért kevesebb szenet fogyaszt; megjön azonban 



a bükknek is ideje, ha majd tölgyeink jobban elfogytak, a 
mikor kétségkívül legalább szoba-padlozatra való használatnál a 
tölgyet az erre jó sikerrel alkalmazható bükk váltandja fel. 

IBedő Albert. 

Hogy lehe t a  dió t (Juglans regia) leggyorsabba n 

cs iráztatni . 
Irta: S u g a t a g i . 

A dió rendes körülmények közt földbe vetve kemény hé
jánál fogva csak a vetési évre következő legközelebbi tavaszon 
csírázik, de ha azt akarjuk hogy még a vetési évben csírázzék 
ugy azt amit a természet a szabadban egy év alatt szokott 
bevégezni, mesterségesen és rövidebb idő alatt kell előidézni, 
nevezetesen a dió héját meg kell puhítani egyidejűleg pedig a 
csírázáshoz szükséges melegséget és nedvességi fokot is mes
terségesen előállitani. 

Ezt néhány diófajnál gyakorlati uton legegyszerűbben a 
következő módon lehetne eszközölni: 

Végy egy fa- vagy cserépedényt melynek belső térfogla
latja a benne elhelyezendő diók teriméjének 3 szorosát képezi, 
boríts az üres edényre egy megfelelő nagyságú bármily de laza 
szövetű posztó darabot, mely kézzel az edény mélységének 
V 3-dáig lenyomandó, ugy hogy ez által az edényben egy kis 
zacskó képződjék, minek megtörténte után a posztó az edény 
széle körül megerősíttetik, az igy képződött tölcsérbe helyez
tetnek a diók, rajok pedig csak annyi forró esőviz öntetik, 
hogy az edénynek a diókkal telt zacskón alóli üres tere egé
szen meg ne teljék, ne hogy a diók a felöntött és a zacskón 
keresztül folyt vizet érjék, szóval nehogy a diók vizben legyenek. 

Miután a meleg viz felöntetett az edény pontosan és ugy 


