
fekete szinü, igen falánk álcza által megtámadtatva, a teljes 
megkopaszodásnak néznek elébe. 

Mindkét fanem betegségének tüneteit továbbra is figye
lemmel fogom kisérni s nem fogom elmulasztani annak ered
ményéről a tekintetes szerkesztőséget értesíteni. 

Penszl Antal, 
erdőmester. 

A beküldött leveleket a Filloxera kísérleti állomásnak adtuk 
át azon kérelemmel, hogy a kért felvilágosítást velünk közölni 
szíveskedjék. Ezen kérelmünkre a következő választ vettük : 

A beküldött bükkfalevelek csakugyan az 0 r c h e s t e s 
f a g i L. nevü ormányos bogár álczáitól vannak megrongálva. 
Ehhez semmi kétség sem fér. De a kifejlett bogár rágásának 
nyomai is láthatók az illető leveleken apró kerek lyukak alak
jában. Hogy a t. levélíró ur magát a bogarat nem vette észre, 
annak az lehet az oka, hogy a kis bogár veszély közeledtére 
tüstént elugrik. 

Az égerfaleveleket pusztító álczák az A g e l a s t i c a a l n i L. 
nevü fényes, kék szinü levélbogár álczái. 

Dr. Horváth Géza. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , október hó 31. 

CB.) Az e hónapban tartott kedvező időj építke
zések folytatására s ez által a raktárak fakészletének apasz-
tására nem csak a fővárosban, de a vidéken is kedvező hatás
sal volt. A belföldi piaczról mult tudósításunkban jelzett üzleti 
viszonyok egészben véve ugyan nem változtak, de azért mégis 
megnyugtató jelenségül szolgál az, hogy a komáromi piaczra 
jö t t összes tutajáruk gyors kelendőségre találtak s hogy a 



Romániával fennálló vámviszonyok szabályozása ismét előtérbe 
lépett és pedig oly valószinüséggel, miszerint remélhető, hogy 
faanyagainknak oda való bevitele ismét megnyilik. 

A fapiacz őszi idejének nevezetes eseményét képező szla
vóniai tölgyfaeladások legnagyobbika pár nap előtt történt meg 
Zágrábban, hol a beruházási alap 1800 k. hold tölgyerdejéért 
2 , 586 .000 frt becsár ellenében 3 ,056 .000 frt lett megajánlva 
s igy a mult évi hasonló eladás alapján becsült árak 19°/o-aI 
lettek felül fizetve. Ez eredmény szemben azzal, hogy a fran-
cziák részéről kevés érdekeltség volt tapasztalható, hogy egy 
pár jobb czég ajánlata is egészen alacsony volt s hogy sokan 
hittek abban, hogy a becsár alig lesz felüligérve, igen jónak 
mondható s ismét csak azt igazolja, hogy a kitűnő minőségű 
tölgy műfának értéke következetesen emelkedik s ez egyaránt 
illik Német- és Francziaországra, Belgium és Hollandra. 

A tűzifánál javulás nem tapasztalható, sőt árai, tekintettel 
az ország több vidékén felhalmozódott nagy készletekre, inkább 
ingadozók, jóllehet a kőszén és vas árának még egyre tovább 
tartó emelkedése inkább arra jogosit, hogy az eladók ezen 
anyag áránál szintén javulást követeljenek; a mit bizonyára 
több esetben meg is fognak kapni, különösen azon gyárak 
részéről, melyek a vasnak faszénnel való készítését méltán 
szokták megbecsülni. A bükk vasúti talpfák készitésének sza
porodása is várható, miután a legnagyobb vonalhosszusággal 
biró államvasút az eddiginél jelentékenyebb mértékbe kívánja 
a bükktalpfát alkalmazni s egyes vállalkozók részéről külföldre 
is nagyobb szállítmányok létesítése terveztetik. 

A külföldi piaczokon a helyzetet Német- és Franczia
órszágban a tölgy- és fenyő műszerfára kedvezőknek jelzik, 
jóllehet Fiúméból a fenyőfaanyagok kivitele e hónapban nem 
volt oly élénk, mint várható volt. 


