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(15.) A faanyagok keresettsége továbbra is azon kedvező 
helyzetnek örvend, melyet mult "tudósításunkban jeleztünk s 
mely a több helyt szaporodó építkezések és a jónak ígérkező 
aratás által segítve, élénk forgalmat helyez kilátásba. 

A tűzifa iránti érdeklődés különösen a Tisza és Maros 
mentén kelt figyelmet, hol ez anyagok, a tutajfa elszállításával 
hozva kapcsolatba, mindkét termény árát javítják és minél 
intensivebbé fejlődik k i ezen két anyag kapcsolatos üzlete, 
annál nagyobb mértékben foglal tért az alföldön a tűzifa 
használata. 

Nevezetesen javulást hozhatnak még tűzifánk fogyasztá
sára a hazai gyáripar részére biztosított törvényes kedvezmé
nyek is, melyek segélyével a nyers terményekkel bővelkedő 
erdődúsabb vidékeken gyárak alakulására várhatunk, melyek 
aztán igen valószínűen tűzifát fognak használni, ha a kőszén
nek Magyarország bő tűzifa termésével szemben egészen indo
kolatlanul protegált szállítása azokhoz is utat nem nyer. 

A fenyő fürészáruk nevezetesen a lúczfenyő szélesebb 
választéka Trieszt részére keresettebb árut képez, miután a 
stíriai és krajnai vastagabb fák megfogytak s e vidékről 
nagyobb részben már csak keskenyebb deszkát szállítanak be. 
A fenyő-anyagokat illetőleg a Maros vidékéről a zám-sobor-
sini piaezot illetőleg még azon tudósítást vettük, hogy oda ez 
évben mintegy 20%-a l szállítottak kevesebb árut, mint a mult 
évben, mi körülbelől 70.000 köbmétert tehet, s hogy ez évben 
figyelemre méltó szép anyag jöt t a piaezra, melynek köbmétere 
mint tutajfa 6 — 7 . 2 5 frtig, mint fürészáru pedig 14 egész 
15 frtig terjed. 

A tölgy cserkércg üzlete élénk s habár a június első felében 



volt esős napok nem is voltak kedvezők a hántásra, de azért 
az anyagok keveset szenvedtek s áruk métermázsánként 3 
egész 4 . 5 frt közt váltakozva szilárd irányzattal bir. 

A francziaországi szőlőtermés kedvezőnek ígérkezik s ez 
a dongafa keresettségét nevezetesen megélénkítő ugy hogy ez 
alapon a dongaanyagok biztosan emelkedő árakra számithatnák. 

A vasúti talpfák átalában szilárd kereslettel és jó árakra 
kelendők. 

Nem mulaszthatjuk el felemlíteni még azt, hogy utóbbi 
időben két új fürész építéséről értesülünk, egyiket a szász-
régeni tutaj kereskedő társulat állítja Uj-tízegeden, másikat pedig 
Popper Lipót Orsován, mind-két vállalat helyes gondolat s 
különösen ez utóbbi a lapunkban évek óta hangsúlyozott aldunai 
piaczok felölelésére irányuk) szerencsés számítás. 

Francziaországban átalában élénk az üzlet s Némethon
ban sincs hiány az anyagok keresettségében, csak hogy erről-
felől természetesen jó nehéz féket tettek a szállító kocsikra, 
oda törekedvén még, hogy részökre a határszéli erdőkből a 
fa inkább gömbölyű állapotban szállitassék k i , hogy igy a 
feldolgozással járó munkának érteke és gyümölcse az ő hasz
nukra váljék. Egyes piaczokról ezúttal nem közlünk ár té te-
leket, hanem utalunk múltkori tudósításunkra, 

t 

K ü l ö n f é l é k . 
(..) A magyarhoni erdők tenyészeti viszonyainak leírása. 

Nagy jelentőséggel bir báró Kemény Gábor földmivelési miniszter 
ur azon legújabb intézkedése, mely szerint az ország erdősé
geinek s az ezekben előjövő fanemeknek és fajoknak, s az erdő
gazdasági érdekből művelt és művelendő fák tenyészeti viszonyai
nak az erdészeti szaktudomány színvonalán álló igényeknek 




