
hetrt vetközendnek ; miből önként következik , hogy ha a becsületes s 
szigorú erdövédek, vagy is kikre oly országos kincs bizva van, s kik 
öly fáradságos állásra hivatva s mindennapi veszedelemnek kitéve van
nak , ezentúl s jövendőben több oltalom s pártfogás alá mint eddig 
voltak, jutni nem fognak, az erdészeti szogálalról lemondani kenteié
nek lesznek, és akkor előállhat azon szomorú eset i s , hogy az erdők 
holmi hamislelkíi, rosz s gonosz őrzőknek átadva , korántsem gyara
podásnak de csak pusztulásnak kitéve leendnek. 

A lénntebb mondottakból kitűnik menyire ismét kívánatos me-
gvei erdöleliigyelök legfelsőbb helyröli kineveztetése, kik az illető me
gyében hatáskört nyervén, a jóerkölcsü s becsületes erdöszeli egyéne
ket érdemük szerint pártfogolni s törvény oltalma alatl tartani kötele-
segiiknek larland ják, mint szinte minden sérelem orvoslását kieszkö
zölni el nem mulasztandják. 

K ü 1 ö n f é 1 é k. 

H a m u z s i r t e r m e l é s az O s z t r á k M o n a r c h i á b a n . A ha-
muzsir egy sóegyveleg melynek fö alkatrészét a szénsavas káli képezi. 
Mennél többet tartalmaz ez utóbbiból (közönségesen 75%) annál érté
kesebb az. 

A hamuzsirt majdnem kizárólag fa-hamuból, nevezetesen kemény 
fákból, és csak kivételesen nyerik fünemü növényekből. 

A hamuzsir egyrészt a házi tüzelésnél megmaradó hamuból, 
másrészt pedig akként készíttetik, hogy oly fák melyek az erdőn más
ként felnem használhatók hamuvá égettetnek. Ez utóbbi eljárás ren
desen csak akkor fizeti ki magát ha hamudűs lombfák egész törzsekben 
a korliadás némi fokát elérve állnak rendelkezésre, mert azok csak ily 
állapotban hamvadnak el könnyen és adnak sok hamut. 

Innen van tehát, hogy az erdei hamu csak az erdödús Magyar-
Horválh- és (lácsországok , nemkülönben Erdély Bukovina és Karinthia 
még kevéssé használt rengeteg bükk-erdeiben nyeretik, és a hamu ége
tés a használatlan erdők rohamos apadása miatt mindinkább megszűnik. 



A tiszta bükk-erdökböl kerülő hamu a legjobb, mert az egésas 
98% szénsavas-kálit tartalmaz. Legroszabb a házi- különösen a lágy-
fa. hamu. 

Az egész birodalom hamuzsir termelő képessége 500000 mázsára 
bccsültetik, a valódi termelés azomban ennél sokkal kisebb. 

Biztosan nem mondható mennyi hamuzsir készítetik évenként a 
birodalom egyes országaiban. 

A laibachi kereskedelmi kamara azt mondja, hogy az 1854— 
1856 évi időközben Kárinthiából évenként 8000 mázsa hamuzsir vi
teleit ki, mely részint házi — részint többnyire Horváth országból jövő 
erdei hamuból készült. Ugyan ezen kereskedelmi kamara 1801-ki je
lentéséből az tűnik k i , hogy ott a hamuzsir termelés azóta teteme
sen csökkent. 

A magyarországi hamuzsirról a Pesti kereskedelmi kamara kö
vetkezőleg nyilatkozik : 

Ezen áru az 1859 egész 1862-ik, az az három évi időközben 
oly forgalmat tett, melyet különben csak 5 6 év alatt szokott tenni. 

A magyarországi hamuzsir termelés 1859-ben ügy az oszlráktar-
tományok mint a külföldről mutatkozó szükségletet jóval felülmúlta, 
minek következtében ezen év vége felé a pesti hamuzsir árak , a k é 
kér t : 12 frt.; a kékesér t : 14 frt.; és a fehérért: mázsánként 16 frtra 
szálltak. 

Ezen hanyatlás, valamint az árak további csökkenésétől való 
félelem a hamuzsir készítést nyereségesnek többé nem mutaták, miért 
is az 1860-ki bevitel az elöbbeni évinek alig felét éré e l ; ennek kö
vetkeztében az árak rögtön felszöktek — ú g y , hogy ugyan azon év 
végével a kék hamuzsir 16 a kékes 19 és a fehér 20 frton kelt. 

Az erre következő 1861-ik évben ugyan ismét tetemesebb meny-
nyiségii hamuzsir hozatott a piaczra, mindennek daczára azonban a 
már lábrakapott élénk üzlet akadályozá az árak csökkenését, sőt ellen
kezőleg annyira emelé , hogy a kék hamuzsir 19, a kékes 20% és a 
fehér 22 frlért vétetett. 

A hamuzsir árak ily magason addig még soha sem állottak, 



térmészeies vo!l tehát, hdgy a hamuzsir készítés ismét mindenütt élénk 
lenciülc:tn<;k indult. Nagy termékenységet mülata ez idö'öl fogva e te
kintetben Erdélyország, s az innen való behozatalnak egyrészt, vala
mint az Amerikai háború következtében a minden gyáripar-ágakban 
beállott pangásnak másrészt, végre pedig az angol-szóda árának ezen 
Utóbbi ok következtében való csökkenésének tulajdonítható, hogy a 
hamuzsir árak az 1862-ki év elején ismét alább kezdenek szállni és 
annak végén a kék hamuzsirért már csak 14 frt a kékesért 15—16 frt 
és a fehérért 18 frt jegyeztetett. 

Az osztrák Monarchia még kevéssé használható1 erdókbeni bő-
velkerlése miatt még mindig több hamuzsirt visz ki mint be hoz. 

A be- és kivitel az 1850— 1860-ki évtizedben a következő vol* 

Behozatal Kivitel 

vám mázsákban 

1851 
52 
53 
54 
5& 
56 
57 
58 
59 

1860 

Evi átlag ) vám mázsákban 
) értéke forintokban 

10259 
11489 
11369 
7010 
6213 
6939 

10287 
6753 
5431 
5706 

8145 
97740 

17356 
11468 
13172 
31593 
18870 
14300 
24280 
25749 
36267 
32505 

22556 
242008 

E tiz évi kivitel tehát a behozatalt 14417 mázsával 144260 frt 
ériékben fölül haladta. Megjegyzendő azomban, hogy ezen számokba1 

némi kiliígozallan hamu is be van tudva. 

Az „Österr. Vierieljahresschrift* uíán. 
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