
A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , 1884. októberhó 31-én. 

(CB.) A faüzlet helyzetének szilárdságát illetőleg utóbbi 
időben némi kételyek merültek fel, s ezek különösen a jövőre 
való czélzással ugy a kereskedői körökben, mint némely la
pok piaczi tudósításában sokkal élénkebb kifejezést nyertek, 
mint a minőre a tényleges viszonyok arra jogosultságot 
adtak. A most lefolyt hónapokban fennállott üzleti forgalom 
azonban megnyugtatólag igazolja, hogy a faanyagok iránti 
kereslet nem csökkent oly mértékben, mint azt a szeptemberi 
üzleti viszonyok benyomása alatt sokan várták, mert ellen
kezőleg a hanyatlást és nagyobb mérvű árcsökkenést jelző 
véleményekkel többfelől jelentékeny vásárok kötettek mal
most a jövő tavaszra s nem egy kiváló és a helyzet alaku
lására befolyást gyakorolható czég törekszik ujabb vásárlá
sokra, s ugy a budapesti mint a komáromi és szegedi pia-
czokon is az őszi idénynek teljesen megfelelő és kielégítő 
forgalom állott fenn. 

Azon tartózkodás, mely előbb az üzleti körök részéről 
tapasztalható volt, inkább a helyi vagy belföldi fogyasztásra 
vonatkozott, s aratásunk kevésbbé kielégítő eredményének 
hatásán alapult, mely a nyomott gabonaárak s a pénz hiá
nyának érezhető súlya alatt keletkezett, mindeddig azonban 
nem nyerhetett oly mértéket, mely komoly aggodalomra okot 
adhatna. 

A fenyő épületfa és fürészgyártmányok nem csak nálunk, 
de Bécsben, Prágában és Némethonban is kielégíthető kelen
dőségnek örvendenek, a tölgyfa pedig nem csak hogy kielé
gítő, de emelkedő árakkal vásároltatik, a mint ezt a köze
lebbről foganatosított szlavóniai tölgyfa eladások is igazolják, 



hol a kincstár részéről eladott 636 holdnyi tölgyfa erdőség 
419.000 frt becsár ellenében 1 5 % felülfizetéssel 483.000 
frtért lett eladva, a beruházási czélokra eladott 1500 hold
nyi terület pedig 1,595.000 frt becsár helyett 1,844.000 
frton kelt el, s még ez utóbbi nagy erdőterület eladása mel
lett is egy pár jelentékeny vásárló maradt anyagkészlet nélkül. 

A vasúti talpfák szintén keresettek, s ezeket illetőleg a 
bükkfa iránti szükséglet fokozatosan nagyobbodik, ugy hogy 
közelebbről már a magyar államvasutak részéről is 100.000 
drb bükktalpfára volt ajánlati tárgyalás kiirva, a mi azonban 
az alkalommal vásári kötésre nem juthatott, mert a vasút a 
kért árakat nem találta elogadhatónak. 

A tűzifa utáni kereslet jónak mondható, s erre nem 
kevésbé kedvező hatással van azon körülmény, hogy már 
nem csak a budapesti közönség, de a vidéki városok lakos
sága is mindinkább belátja azt, hogy a kőszénnel való fűtés, 
a mint erről az otthont gondozó anyák naponként jobban 
győződnek meg, ugy a korosabbak mint a gyermekek egész
ségére, alig figyelmet érdemlő olcsóbbsága mellett, sokkal ked
vezőtlenebb, mint a fával való tüzelés, mely utóbbival a szo
bák levegője sokkal tisztább és egészségesebb marad, miről 
mindenki könnyen meggyőződhetik, ha a kőszénfütésnek fával 
való felcserélése után megfigyeli a sápadt arczu városi gyer
mekek lehangolt kedélyének, beteges kinézésének s a nagyob
bak ideges főfájásainak lassanként megszűnő jelenségét. 

Egyes piaczokról ez alkalommal nem közlünk ártételeket, 
hanem utalunk mult tudósításunkra. 



P á l y á z a t . 
Az Országos Erdészeti Egyesület pályázatot hirdet egy 

népszerű nyelven irt munkára, mely a magyarhoni tölgyfajok 
rövid ismertetésével hazánk tölgyeseinek jelenlegi állapotát és 
azok jó karba hozásának módjait, továbbá a tölgyesek apadá
sának okait s ezen baj megakodályozásának és orvoslásának 
eszközeit röviden és világosan tárgyalja. 

A pályamunka az Országos Erdészeti Egyesület alapsza
bályaiban 70—78 §§-ok alatt felsorolt feltételeknek van alá
vetve s dija az egyesület Deák Ferencz alapítványából 100 
arany, 550 frt értékkel. 

Az idegen kézzel írott és jeligével ellátott kéziratok, az 
irónevét rejtő jeligés levéllel együtt „pályamű" felirattal ellá
tott borítékba zárva, legkésőbb 1886. évi márczius 31-éig az 
egyesület titkári hivatalához küldendők be. 

Az Országos Erdészeti Eegyesület nevében az 1884. évi 
szeptember 15-én tartott rendes közgyűlés határozata alapján 
kiadja: az egyesület titkári hivatala. 

Pályázati határidő meghosszabbítás. 
Az Országos Erdészeti Egyesület által 1881-ben az 

„ E r d é s z e t i n ö v é n y t a n " r a hirdetett és az „Erdészeti 
Lapok" 1881. évi IV. füzetében közétett pályázat határideje 
a pályázati feltételek változatlanul hagyásával 1885. évi már-
cziushó 31-éig meghosszabbittatik. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1884. évi szeptember 
15-én tartott rendes közgyűlésének határozata alapján kiadja 

az egyesület titkári hivatala. 


