
gőzösön ze no kíséretében és házigazdánk ifjú képviselőjének 
ifj. Lczenbacher Pálnak kellemes társaságában a fővárosnak 
vévén uíját. 

A derült kedv aztán a hajón is folyvást tartott, mig másnap 
reggeli 3 órakor Budapestre érkezvén, jövő gyűlésünkön leendő 
viszontlátás reményében baráti készszorításokkal váltunk el 
egymástól. 

A fapiaczról. 
Szeptember-hó 30-án 1S75. 

A faüzlet septemberhó első felében, miként annak idején 
jeleztük is, birt ugyan némi élénkséggel, ez azonban a pár 
heti idő lefolyta után olyannyira alászállt, hogy ma az eladási 
helyeken álló készletekre már ugyszólva teljes kereslet-hiány 
uralkodik. 

Az üzlet-kötések iránti hajlam egyébiránt ugy a fenyő-, 
mint a tölgyfára meg van s több jelentékenyebb fakereskedő 
van a jövő évre szükséges forgalmi készlet hiányában, melyet 
a kedvezőtlen viszonyok daczára is előbb-utóbb fedezniük kell, 
ha a kereskedelmi activitásból teljesen kimaradni vagy eddig 
tőlük vásárló üzletbarátaikat elvesziteni nem akarják. Az ösz-
szes piaczokon általános árcsökkenés van, a mi különösen 
kiváló mértékben történt a soborsini fapiaezon, moly a Maros 
vizének augusztus havi kedvező állása folytán a csikgyergyói 
havasok pusztító használatából kikerült fenyőfával is tovább 
terheltetett, ugy hogy ma az ezen piaezon megjelenő keres
kedők épen kényük szerint szabnak árakat, és a mely viszonyt 
még nem kevésbbé tette rosszaid!;!, a „Wallfisch és fiai" 
nevü jóhitelü és tekintélyes aradi czégnek septemberhó kö
zepén töri ént bukása, melylyel egy 4 keretes gőzfürész 



n 

működése szűnt meg és egy nagy bizalmat biró kereskedő 
lépett le a fapiacz teréről. 

Egyes piaczokról a következő árakat közölhetjük : 

Komáromban 100 hüvelyk, 2 1 / / * h., 11" sz. 
luczfenyődcszka, tutajjal együtt 7G—82 frt. 

100 hüv., 21/c/) h., 1 1 " sz. jegenyefenyő
deszka, tutajjal együtt G2 — 7G „ 

1000 darab zsindely tutajjal együtt . . . 5 . 6 — 7 . 4 

1 mázsa luezkéreg tutajjal együtt . . . . 3. r,—4 
Egy köbláb épületfa, aszerint amint vékonyabb 

vagy vastagabb 20—22 kr. 
Budapesten. Egy köbláb tölgy épületfa 50 kr 1 frt 1 0 kr. 
Egy öl 3'-as cserhasábfa 18 frt 18 „ 50 „ 

„ „ 4 hükk „ 16 frt 17 , 50 „ 
ii . i tölgy n 15.,- — l b \ 5 frt. 
„ „ „ első osztályú cser dorongfa 16. 5 „ 
n » n f tölgy , 1 4 . 5 — 1 5 . 5 „ 

Szolnokon. Egy köbláb vastagabb méretű és 
szép fenyőszálfa, mely fürészáruknak való . . . 1 4 — 1 8 kr. 

Szegeden. Egy köbláb szálfa, 4°—15°hosz-
szuságig, bármely hosszúság és vastagságban a fa 
minőségéhez képest 10—20 „ 

Egy köbláb vastagabb méretű szép fenyőszálfa 2 0 — 2 4 kr. 
Egy öl 3'-as cserhasábfa 12 frt 50 kr. 

„ „ „ tölgyhasáb fa 8—10 frt. 
Soborsínban. Egy köbláb luczfenyö szálfa 

méretkülönbség nélkül 8 —14 kr. 
Nagy-Kanizsán. Egy öl 3 T-as bükk- vagy 

gyertyánhasábfa 12 frt. 
Egy öl 3 T-as cserhasábfa . . . . . . . . 10 frt. 

i „ „ nyir- vagy tölgyfa 9 frt. 
ERDÉSZETI LAPOK. 3g 



Az ottani vasúti állomásnál egy öl gyertyán-
vagy bükk hasábfa G'/a láb magas ölekben rakva . 1 4 — 1 4 . 5 Irt. 

Egy köbláb 3 " v. 6 — 2 4 1 h. tölgypadló . . 1 frt 10 kr. 
100 drb 12" sz., 1" v. és 12' h. luczfenyő-

deszka , 50—55 frt. 
100 drb 12" sz., V/2" v. és 12' h. lucz-

fenyödeszka 85 —00 frt. 
1000 drb 18"-es fenyőzsindely 0 frt 50 kr. 
Sziszeken. 1000 drb norMalmerétü donga 180 —185 frt-
Triestben. 1000 drb normalméretü 

donga 220, 225, 228 frt. 
A tölgy műszerfa árakat, noha a kisebb tölgyfa kereske

dők szintén szorult viszonyok közt állnak, e fanemünk apadá
sánál fogva szilárdaknak jelezhetjük, nem érthetve természetesen 
oly kivételes esetet, midőn valaki m i n d e n - á r o n túladni 
kívánván, fáját a folyó árértéken alul is eladja. A tölgyek 
keresettségének .igazolására szolgáljon azon nekünk jelentett 
eset, hogy legközelebbről egy oly tölgyerdő fájáért, melyre 
3 év óta minden keresés mellett sem sikerült vevőt találni, s 
mely erdő a magyar éjszakkeleti vasút egyik állomásától 10 
mértföldnyi távolságra van, a 10"-nél vastagabb törzsekért 
darabonként 8 frtnyi ár igértetett. 

Fenyőfa eladásról is értesültünk kedvezőről, ugyanis a 
vallás- és közoktatási ministerium az egyetemi alaphoz tartozó 
znióváraljai uradalom évenkénti 4800 köbméternyi luczfenyő 
fatérmését döntött állapotban köbméterként 4 frt 70 kron 
adta cl, miből az illetők számítása szerint 13 . 3 krnyi tőár 
marad az uradalomnak, mely kétségkívül kedvezőnek mondható 
s határozottan csak is az oderbergi fapiaezhoz való előnyös 
helyrajzi fekvésnek tulaj donitható. 

Oderbergről szólván, nem mulaszhatjuk el jelezni azt, 
hogy legújabban vett értesülésünk szerint a némethoni fa-



piaczok szintén túlterhelt anyagkészletekkel rendelkeznek és 
félős, hogy c részről is visszaeséstől kell tartanunk, a mi jelen 
üzleti viszonyaink között igen sajnos lenne, mert fenyőfa keres
kedésünk ma ugyszólva csak ezen piaczokról pénzel. 

"Bedő oAlbert. 

Azt hallottuk hogy igaz, de nem akarjuk hinni. 

A legutóbbi napokban arról értesültünk, hogy a hivatali 
állomások megszüntetésének netovábbja az erdészeti szaktaná
rok sorára is kiterjed, mennyiben a földmivelési m. k. minis
terium a mult évben újra szervezett m.-óvári gazdasági aka
démiánál rendszeresített erdészeti tanári állomást takarékos
sági szempontból megkívánja szüntetni, azon véleményben lé
vén, hogy az erdészeti szakképzettség ott szükségelt terjesz
tésére az is elegendő, ha az erdészeti tantárgyakat nem spe
ciális szakember adja elő. 

Nem tudjuk mi igaz a megszüntetésből és mi nem; de 
tudjuk azt, hogy valahányszor földbirtokunk jövedelmezésének 
silányságáról van szó, mindig az erdők fenntartásáról, azok 
okszerű miveléséről és uj erdők neveléséről szeret beszélni 
egész Magyarországon mindenki! Lehetetlennek hisszük azért, 
hogy e közvéleményszerü beszédek viszhangjául a nmlt. föld
mivelési ministerium egyetlen magasabb gazdasági tanintéze
tünknél, mely a magyar földbirtok intéző gazdáit van hivatva 
nevelni, egy 1.500 frt évi fizetést igénylő szerény tanári állo
mást igen költségesnek tartson; mert bizony igen drága fo
rintokkal takarítaná meg itt a krajezárokat! 

Megjegyezzük azonban, hogy ha ily dolgok megtörtén
hetnek, nem lesz szabad a magyar szakképzettség alapos eme
léséről és terjedéséről beszélnünk! 


