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A fenyőféle anyagok üzletének kelendőségi jellege ma is 
ugyanaz, melyet mult tudósításunkban ismertettünk, de c mellett 
az a sajnos, hogy a helyzet bármi kevés javulása helyett, az 
időközben beállott ujabb fizetés-képtelenségek miatt további 
fokozott szorultság érezhető. E körülmények között is azonban 
némi megnyugtatást adhat a tudat, hogy október havának le
jártával még a mostaninál rendesebb viszonyok idején is szü
netelő jelleget ölt a fakereskedés. Az árak általában véve aként 
állanak, mint mult füzetünkben közöltük, s ezért cz alkalom
mal részleteket nem adunk. 

A tölgyfa-anyagok keresettsége nem lankad, sőt minthogy 
a felvett munkások beosztásának ideje most van folyamatban 
és a francziaországi szüret rendkívül kedvező mértékben si
került, az eladandó anyagok után élénk tudakozás van. A kir. 
kincstár is kétségkívül ily tudakozásnak engedendő közelebbről, 
miként lapunk hirdetései közt is olvasható, árverést tart Ung
vári és Nagybányán, előbbi helyen 3000 darab 15"-et meg
haladó vastagságú tölgyfára és utóbbin szintén 15"-nél vasta
gabb és mint hallottuk hasonlóan 3 — 4000 darabra. 

A faüzlet mai sanyarú helyzete egyébiránt nem csak a 
fenyőfára és fenyőfürészárukra áll, hanem még a tűzifára ki-

kéretnek, miszerint tallózásaikat tekintettel arra, hogy az egyleti 
pénztárba történt befizetéseket és a künn levő hátralékokat tar
talmazó névszerinti kimutatás közelebbről nyilvánosságra adatni 
szándékoltatik, az egyesület pénztárába (Budapest, vár disztér 
12. sz. I. em.) posta-utalvány által mielőbb és a mennyiben lehet, 
3 hét lefolyása alatt befizetni szíveskedjenek. — Budapest, 
október-hó 20-án 1875. A titkári hivatal. 



használandó azon erdőkre is, melyek anyagát a most teljesen 
pangó állapotban lévő vasipar számára szükségelt faszén terme
lésére használják. 

A házi és gyári fogyasztásra utalt tűzifa kelendősége már 
tűrhetőbbé kezd lenni, mert a készletek, melyek e választék
ból még a szomorú emlékű 1873-ik évből maradtak vissza, 
jelentékeny részben már elfogytak s habár az árak ma nem is 
oly magasak, minők a lázas mozgalmu 1872-ben vagy 1873. 
elején voltak, de mégis tűrhetők és örvendetes jelenség, hogy 
némely vidéken, mint például az alföld felső részén a szesz
gyári ipar fogyasztása újra élénkülni kezdett, a mire tudomá
sunk szerint nem csekély kihatással volt az, hogy a kincstár 
ungvári tűzifájából Nyíregyházán, Kemecsén, Kis-Várdán, Sátor-
A.-Ujhelyen és Debreczenben raktárakat nyitott, 

A tűzifának nagyban való eladását illetőleg figyelmet ér
demelnek azon árak, melyek mellett egyes kereskedők a buda
pesti hatóságok, jelentékeny intézetek s a vasutigazgatóságok 
tűzifa szükségleteit ellátni vállalkoznak. Több ily szállítási 
ajánlatról értesültünk és nem tartjuk érdektelennek megjegyezni, 
hogy azok mindenike ugyszólva majdnem hajszállnyira és épen 
annyira hasonlított egymáshoz, mintha az illetők összeegyeztek 
volna egyenlő ajánlatot tenni; a miben kétségkívül annyi ta
nulság áll, hogy ők jobban tudnak összetartani érdekeik meg
védésére mint az erdőbirtokosok, kiknek bizony szintén nem 
ártana egy kis egyetértő eljárás, a miről azonban majd máskor 
szólunk. A jelen téli idényre szükséges tűzifa szállításoknál a 
3'-as tölgy tűzifa ölét Budapesten ott, a hol a szükséglet 
1 0 0 — 2 0 0 ölet tett, az illetők a hasábokat keresztben 3-szor 
metszve és teljesen felaprózva s a rakhelyre vagy a pinczébe 
berakva 17 írtért vállalkoztak, a miből a vágatás és szállítás 
költsége ölenként 3 frt 50 krral számítandó. 

<Bedő cAlbert 



Változások az erdészeti szolgálat körében. M u r g á s 
János szinobányai vasgyári erdész, gróf Forgách gácsi uradal
mához főerdészszé, B a 1 b a c h János fogalmazó erdőgyakornok 
a pénzügyministeriumban a zombori jószágigazgatósághoz farak-
tár-gondnokká, és S p e r l b a u e r Rezső gredistyei m. kir. 
erdész, a lajthán-tuli tartományokba, cs. kir. erdészsegéddé 
neveztetett ki. 

Halálozások. B o r s i c z k y Károly budapesti m. k. farak-
tárgondnok, és D r a s c h d i a n s z k y János, tótváradi erdész, 
mindketten az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai, el
haltak. Béke hamvaikra ! 

Ragadozó vadaink bátrabbadnak. A f. évi július 1 -tői 
életbe lépett vadászati és fegyveradó következtében a vadá
szok száma megcsökkenvén, a medvék és farkasok, mint több 
helyről értesültünk, az eddig tapasztaltnál gyakrabban jelent
keznek. Igaz, hogy vadászati és fegyveradó—, meg ragadozó 
vadak pusziulása, nem is igen férnek össze. 

S z e r k e s z t ő i üzenetek. 
Azt hallottuk hogy igaz, de mi sem akarjuk hinni, — ajánlva a t. képviselő 

uruk figyelmébe. N. urnák. Jelen füzetünkre már későn érkezett, cz azonban nem 
baj, mert a pénzügyi bizottság már ugy is letárgyalván a földmivelési ministerium 
költségvetését, Ön helyes felszólalásának foganatja csak a képviselőházi tárgyalás 
alkalmával lehet, (ha lesz!) s ezért a kiadás novemberi füzetünkkel sem késik el. 

Az 1872173. évi tél virányiról. Kétségkívül igen érdekes és becses közle
mény, szak-közönségünk igényéhez képest azonban e nemben csak oly értekezéseket 
adhatunk, melyek ennél többet foglalkoznak az erdővel. Ugy hisszük, hogy ott, hol 
felolvastatott, hivatottabbak a  közlésre. 

K. Gy. erdamester urnák. A kiküldendő bizottság működésében csak akkor 
vehetünk részt, ha arra 5 napnál több nem lesz szükséges és a jövő tavaszra el
halasztható. 

Több felől tett tudakozódásra kijelentjük, hogy a  métermértékre átdolgozott 
és a  m. kir. penzügyministerium által kiadandó erdészeti segédtáblák még nem 
jelentek meg, jövő füzetünben azonban már biztos tájékozással fogunk szolgálhatni 
arról, hogy hol és mi áron lesznek megszerezhetők. 

U. J. urnák. S.-Patak. Köszönjük szorgalmának ujabb gyümölcsét, sor sze
rint ezt is felhasználjuk. 


