
A legutóbb lefolyt 1874-ik évben, a kedvezőtlen faüzleti 
conjuncturák daczára, az erdők jövedelme kielégítőnek mond
ható, a mennyiben a számadások eredménye szerint az összes 
nyers jövedelem 453,126 frtra rúgott, miből a kiadások 
234,027 frtot emésztettek fel. 

Ezen kiadásokban bennfoglaltatik a kérdéses évben erdei 
növelésekre fordított 8650 frt kegyúri terhek czimén adomá
nyozott 15,672 frt, és az adók s egyéb közterhekre fizetett 
42,169 frt. A kiadások levonása után maradt tiszta jövedelem 
219,099 frt miből egy-egy holdra két forint és 17 kr. esik. 

A befejezésükhez közel álló rendezési munkálatok azon 
biztos következtetésre nyitnak kilátást, hogy ezen erdők tiszta 
jövedelme az idei évben 250,000—270,000 frtot teend, mely 
összeg jövőre is, ha csak a jelenlegi kereskedelmi viszonyok 
kedvezőtlenebbre nem fordulnak évenként bizton elérhető leend. 

(Budp. Köd.) 

Tudós í tás a z „Országos Erdészeti-Egyesület" t. 
tagjaihoz. 

Az „Országos Erdészeti-Egyesület" idei közgyűlésén tár
gyalandó erdőgazdasági kérdések sorába az is fel van véve, 
hogy a községi erdők czélszerü kezelése érdekében és irány
adóul az illetők számára, mily kezelési minta szabályzat lenne 
megállapítandó. Ennek alapján és tekintettel arra, hogy egy 
általános szabály - tervezetnél is kívánatos a helyi különleges 
viszonyokat a lehetőségig figyelembe venni: tisztelettel felké
retnek az „Országos Erdészeti-Egyesület" t. tagjai, s különö
sen a hazai erdőtiszt urak, miszerint szíveskedjenek az illető 
megyei, városi, vidéki vagy széki hatóság által a községi erdők 
kezelése tárgyában kiadott rendeletek, szabályok vagy utasi-



tások másolatait, a menyiben birtokukba nem lennének, megsze
rezni és azokat az „Országos Erdészeti-Egyesület" titkári 
hivatalához (Budapest, vár disztér 12. sz. I. em.) lehető mielőbb 
beküldeni. — Budapest, 1875. julius-hó 10-én. 

Az egyesület titkári hivatala. 

A fapiaczról . 
B u d a p e s t , julius-hó 12-én. 

A faüzlet forgalma mint általában ilyenkor lenni szokott, 
az aratási előkészületek és a beállott aratás folytán, élénksé
géből veszített, a mi az áraknak kisebb mérvű csökkenésében is 
nyilvánul. Hazai piaczunkon kihatással van ez eset különösebben 
a szálfára, mert az épen ezt vásárló mező-gazdák a vevők sorá
ból egy időre kimaradnak. A fürész gyártmányok árainál ez 
időszerint oly visszaesés mint a szálfánál nem tapasztalható, a mi 
ismét természetes következménye annak, mert ez áruk vásárlói 
a faiparral inkább álandóan foglalkozók sorában vannak. 

Az aratás bevégezte után várt üzlet ma még kétes kilátású, 
legalább ez következtethető a buza árának Budapesten a mult 
héten történt emelkedéséből, s abból, hogy az idei termés sem 
sikerült a várt mértékben. 

Az épület és műszerfa készletek a rakhelyeken bő meny-
nyiségben állanak rendelkezésre. 

A tűzifa kereslet a készleteknek a mult tartós télen tör
tént nagyobb felhasználása folytán elég élénk, az árak azonban 
kevés kivétellel nyomottak azért, mert az eladók ugyszólva a 
vásárlók által megszabott potom árak előtt meghajolnak, s 
eladják erdejöket tűzifára annélkül hogy sokat számítanák mit 
ér az a fa. Igy például közelebb is arról értesültünk, hogy 
egy marosmenti erdőbirtokos fájának 81/2 láb magas ölet oly 
áron adta el, hogy a vevőnek egy ily öl a maros partra állítva 
6 írtjában kerül, mely ár a szegedi 10—12 frtos árral épen 


