
még fennálló állab alá vetett makk a beárnyalás következ
tében később kelt, a hol tehát a kikelt és fejlődő cse
meték felső védelemben részesültek, kevesebb volt a 
f a g y k á r . Fogassy Gyula 
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CB.) Legjobb esetben közepes gabonatermés, ebből 
következőleg a reméltnél sokkal kisebb kivitel és kevesebb 
külföldi pénz bejövetele, s ezeknek megfelelően idehaza is 
kevesebb épitkezési beruházás képezik az eddigi élénk 
faüzlet mai határvonalát belföldi piaczainkra; az ilyenkor 
önként következő árcsökkenést pedig csak a rendelkezésre 
álló fakészletek korlátoltsága tartóztatja s részben még az a 
körülmény, hogyahozzánk nagy mennyiségű fenyöfaanyagot 
szállító Ausztria sem rendelkezik bö készletekkel. A kész
letek csökkenését pedig nemcsak a nálunk és Ausztriában 
e tavaszszal elégett néhány nagyobb raktári készlet apasz
totta, de az e hónapban több helyt fellépett árvizek is 
tetemes anyag elromlását és vesztét okozták s nem egy 
fakereskedöt sújtanak jelentékeny kárral, a mellett, hogy 
különösen a Vág, Maros és Szamos vidékén az üzlet fejlő
dését is károsan hátráltatják. 

Az árak egyelőre változatlanok s azon a szinten 
állanak, melyet korábbi tudósításunk egyikében számszerint 
megjelöltünk, további állandóságukat pedig nagy részben 
a bécsi tömeges építkezések s némileg a Budapesten is 
kilátásba vett nagyobb építkezések teszik valószínűvé. 

A külföldi piaczokon nem Ígérkezik, legalább ez idö 
szerint, valami kedvező kilátás, mert nemcsak hogy 
Amerika igyekszik jelentékeny tölgy és fenyöféle szállít-



mányokkal nálunk piaczot foglalni, a minthogy tudomásunk 
szerint már közelebbről Budapestre is fog amerikai fenyőfa 
érkezni, de még Francziaország is kitiltással fenyegeti 
fánkat, jóllehet alig pár éve kötöttünk vele kereskedelmi 
szerződést. Nem kevesebbet kivan ugyanis Turell franczia 
képviselő a törvényhozás által elrendeltetni, mint azt, hogy 
minden métermázsa fára 10 frank beviteli vám vétessék, 
vagyis minden vasúti kocsi fa után 1000 frank vám fizet
tessék, ha monarchiánk a franczia boroknak nem adja 
ugyanazt a vámkedvezményt, melyet az olasz boroknak 
megadott. A Tnrell ur tervezete szerint fizetendő vám már 
nem volna vám, hanem faanyagainknak egyenes kitiltása. 
Nem hihető azért, hogy a javaslat, melynek elfogadása 
Francziaországnak sem áll érdekében, érvényesülhessen, — 
mindenesetre szükséges azonban, hogy ellene monarchiánk 
részéről a megfelelő tiltakozással feleljenek, mert bár jóllehet 
mi ellehetünk a franczia selyem- és más luxusáruk nélkül, 
de a bordeaux-i vagy általában a franczia vörösbor legjobb 
minőségű előállítására, képzésére és kezelésére a világ összes 
tölgyfája közt legjobb a tőlünk szállított tölgyfa s ezért aligha 
eszükbe nem jut az ó v a t o s a b b francziáknak is, hogy 
kár lenne most már ismét helyreállott bortermelésük érté
kesítését más tölgyfa-anyag használatával veszélyeztetni. 
Annyi egyébiránt minden esetre figyelmet érdemlő, hogy, 
ha Turell indítványa bár rövid időre is érvényesülhetne, 
az amerikai verseny lehetősége és a jövőre veszélyes tér
foglalása bekövetkeznék, s megérhetnök azt a szomorú 
valót, hogy a mi tölgydonga készítőink mennének Ame
rikába s végeznék az oktatók szerepét azok javára, kik a 
mi megélhetésünket nehezítik meg. 

A vas- és köszénárak a külföldi piaczokon nyomottak, 
a skót köszénbányászok pedig újra sztrájkolnak, e két 



egymásra ható körülmény között pedig az együtt kartelb 
viszonyban levő osztrák és magyar vasgyárak elég számos 
megrendelésnek s elég jó áraknak örvendenek, a minek 
egyébiránt olyan természetszerű következményének kellene 
lenni, hogy a jó vastermeléshez szükséges tűzifa ára is 
emelkedjék. 

Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1894. évi 
rendes közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei rendes közgyűlését 
folyó évi augusztus hónap 22., 23., 24. és 25. napjain Besz
terczebányai! és környékén fogja megtartani a következő 
napirend és tárgysorozat szerint: 

Megérkezés, augusztus 22-én Szliácsra a magyar kir. 
államvasutak zólyom-zólyom-brezói vonalán a 12 óra 21 
perczkor délben, 5 óra 59 p. délután és 8 óra 29 perczkor 
este érkező vonatokon. 

Az igazgató-választmány ülése. Este közös vacsora. 
Meghalás a fürdőben. 

Első nap, augusztus 23-án: reggel 7 órakor indulás 
külön vonaton Szliácsról Beszterczebányára; 8 órakor meg
érkezés, 9 óráig a tagok elszállásolása. 

Délelőtt 10 órakor a közgyűlés megnyitása a vár
megyeház nagytermében és a tanácskozások megkezdése 
a következő tárgysorozat szerint: 

1. Jelentés az egyesület működéséről a mult évi köz
gyűlés óta. 

2. Az igazgató-választmány jelentése az 1893. évi 
számadások megvizsgálása és az 1895. évi költségvetés 
megállapítása tárgyában. 

3. Az alapszabályok módosítása a 130. §-nak kihagyásával. 


