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(II') A faüzlet kétséges és nyomott helyzetében oly 
változás, mely a közelebbi jövő alakulására biztosabb 
tájékozást nyújthatna, nem történt. A fenyőfa-anyagokból 
csak a legelsörendü választékokról beszélnek s azok a 
kevesek is, a kik vásárolni akarnak, igen válogatósak, és a 
nálunk lévő nehezebb pénzügyi viszonyokból eredő 
magasabb váltókamatláb is a hitelt és fizetést szintén 
drágitja. A fűrészeknél azonban már nincs sürgős munka, 
mert a megszaporodott készletek inkább a munkakorlá
tozásra intik a tulajdonost. Ezek az állapotok pedig, 
fájdalom, nemcsak a belföldi, de a kiviteli piaczokra is 
vonatkoznak s ezért különösen nem kevés aggálylyal 
töltik el azt az erdőbirtokost és fakereskedöt, kinek a kül
földre kell számitani, kivált ha még arra gondolnak, hogy 
Oroszország fája mind nagyobb mértékben kezdi az európai 
piaczot igénybe venni s maholnap már könnyen meg
jelenhetik az olcsóbb galicziai fa kíséretében még a 
magyar fapiaczon is. A tölgyfa-anyagoknál szintén inga
dozó a helyzet, mert ugy a franczia, mint a német 
piaczról a kereslet elcsendesülését jelzik s Angolhon és 
Belgium már alig akarnak a régebben keresett finom 
tölgypadlókból vásárolni, ezt igazolja egyébiránt az is, 
hogy a horvát-szlavonországi volt határörvidéki vagyon 
községek erdeiből legutóbb kiírva volt tölgyerdöknek csak 
egy jelentéktelenebb kis része talált vásárlóra. 

A mai üzleti viszonyok között egyedül a vasúti 
talpfára s mellette a papirosgyártásra használható aláren
deltebb mennyiségű vékonyabb fenyőfa iránt nyilvánul 
kereslet; a cserző anyagoknál már szintén kedvezőtlen 
jövőt mutatnak a bőrgyártás körében előfordult bukások, 



de ezért, bár feltűnőnek is tartható, mégis feljegyezzük, 
hogy a tölgy-cserkéreg keresletére Német- és Franczia-
országból áremelkedö irányzatot is jeleznek. 

A tűzifa küzdelmes helyzete a kőszénnel állandó, 
pedig a házi tüzelésnél könnyen meggyőződhetnek az 
érdekeltek, hogy a kőszén olcsóbb volta inkább csak 
képzeleti, mert a mit a kőszénnel megrontott szobalevegö 
a gyermekek és az asszonyok egészségén s a bútorok 
tartósságán ront, tízszeresen drágább és nagyobb, mint 
az a különbözet, melylyel a kőszén a fánál olcsóbb. 
Egyes piaczokat illetőleg utalunk korábbi megfelelő tudó
sításainkra. 

Különfélék. 

Kérelem a z erdészeti ismeretekne k népün k köz t val ó 
terjesztése érdekében . Egyesületünk mult évi deczember 
hónap 16-án tartott közgyűlése az igazgató-választmány 
javaslatára 1500 frtot szavazott meg azon vállalat költ
ségeinek fedezésére, mely vállalat megindításának ügye 
az igazgató-választmány mult évi június hónap 26-án 
tartott ülésén tárgyaltatott (1. .,E. L.'- 1894. évf. 520. és 
köv. old.) s melynek felkarolását ..Az erdészet és nép
nevelés" czimü czikkemben (1. „E. L." 1894. évf. 593. 
és köv. oki.) újból is bátor voltam az egyesületi tagtár
saknakjóakaratába ajánlani, lehetőleg minden oldalról meg
világítani igyekezvén a szóban lévő kezdeményezésnek 
czélját s eszközeit, valamint azt az irányt is, melynek 
követése mellett a kitűzött czélt nézetem szerint kielégítő 
mértékben elérni lehetne. 

A vállalat megindításához szükséges pénzösszeg 


