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CB.) A fapiacz bágyadt irányzatáról elterjedt hírek mind
inkább túlzottaknak bizonyulnak, a mennyiben a november 
és e hó első felében létrejött üzletkötések és megtartott árve
rések eredményei épen a faüzlet helyzetének fokozatos szilár-
dulására vallanak. A tűzi- és tölgy épűletfára a kereslet 
ugyanis nemcsak élénk, de egyes vidékekről vett tudósításaink 
szerint a mult évinél magasabb árak is lettek elérve. A 
szénfa tekintetében is utolsó tudósításunk óta a kedvező for
dulat előjeleit véljük látni abban, hogy hazánk vasbányá
szatának több kiváló tagja az ország keleti és észak
keleti részein elterülő bükkösökből nyerhető faszénre vetette 
legújabban figyelmét. Az ország északkeleti részében különben 

" a fenyőárukra nézve tagadhatlanul bizonyos üzlettelcnség 
tapasztalható ugyan, de ez csak helyi természetű és az ottani 
kereskedelmi viszonyok nem épen egészséges voltának tulaj
donítandó ; mert kétségtelen tény, hogy a fenyőnemüekre a 
legújabb időben is elég kedvező ajánlat tétetik jó hirnevü 
fakereskedők részéről egyes erdőbirtokosoknak. A bükk-, épület 
és müszerfára azonban a kereslet nem csak hogy nem foko
zódik, de sőt e téren, daczára annak, hogy a m. kir. állam
vasutak ujabban is 100 ,000 db bükktalpfára nyilvános pályá
zatot irt ki, a vételkedv csökkent. Hogy az ezen téren 
tapasztalható lehangoltságnak, — a többi között — az utóbbi 
években a butorlécz-üzlet körében fölmerült kelletlenségek első 
sorban okai, alig lesz kétségbe vonható. 



Felhívás az erdőbirtosokhoz. 
Azon erdőbirtokosok, kik az 1879. évi XXXI. t.-cz. 

165. §-ában megjelölt kopár- és futóhomok területeken a jövő 
1885. évben erdősítést teljesíteni szándékoznak s e czélból 
az állam részéről csemetékben ingyen részesülni kivannak, fel
hivatnak, hogy ebbeli, a rendelkezésre álló csemetemennyiség 
határáig s a jelentkezés sorrendje szerint teljesíthető kíván
ságukat annak megjelölésével, hogy mely község határában 
hány katasztrális hold nagyságú, mely kőzet, vagy talajnem
hez tartozó területet és mely fajból álló csemetékből óhajta
nak erdősiteni, s hogy e czélra hány éves és legalább mennyi 
csemetét kivannak? legkésőbb a jövő 1885. évi januárhó 
végéig ezen minisztériumnak Írásbeli értesítéssel tudomására 
hozzák, s azt, hogy a kérdéses területnek közgazdasági szem
pontból való beerdősitése szükséges, akkár az illető közigaz
gatási erdészeti bizottság elnökének, akár a kir. er'dőfelügyelő-
ségnek iratával igazolják. 

A csemeték árát és azok csomagolási költségét az orszá
gos erdei alap fedezi, mig azoknak gyorsárúk szerinti szállí
tási díját, melyre nézve a hazai vasutak bizonyos mérséklést 
engedélyeztek, az átvétel .alkalmával a jelentkezett erdőbirto
kos viseli. 

Figyelmeztetnek végre az illető erdőbirtokosok, hogy a 
kérvény benyújtására szabott batáridő, valamint a folyamod
vány szerkesztésére s felszerelésére vonatkozó fentebbi kellé
kek pontos megtartása, ugy a kérelem lehető figyelembe vétele, 
mint a csemetéknek idejekorán való megküldése érdekében 
igen szükséges. — Budapest, 1884. deczember 13-án. 

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
magy. kir. minisztérium. 


