
Ezen erdőterülettel apasztatott ugyan az uradalom birtoka, 
de tekintetbe véve a szolgalomjogosultak által faizási jogczimen 
az erdőkből kihordott termények értékét, melyek a most kiha
sított erdőterületből nyerhető jövedelem három, sőt négy
szeresét is tették, örömmel üdvözölhetjük e tényállást, s kíván
hatjuk, hogy az országban még eddigelé fennálló bárminemű 
szolgalmak minél előbb, az említett esethez hasonló ered
ménynyel megváltassanak, mert csak akkor képes az erdőtiszt 
a kezelésére bízott erdőbirtokon a gazdaság azon módjait, 
melyek üdvös eredményre vezetnek, alkalmazni, ha az minden
nemű terhes szolgalomtól ment. 

Ez ügyről tudósításomat ezennel befejezvén, a tekintetes 
szerkesztőség kegyes engedélyével, jövőben is bátor leszek a 
tekintetes szerkesztőséget egyről-másról értesíteni, — mély 
tisztelettel maradván a tekintetes szerkesztőségnek 
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CB.) A tűzifa-készletek apasztására a márczius hónapban 
is tartósan fennállott hideg időjárás oly kedvező hatással volt, 
hogy a lefolyt tél tűzifa-üzletét határozottan a jobbakhoz kell 
számítani, melynek jó következménye még a jövő télre is kiter
jed. Az anyagok erdei kiszállítása mindenütt megtörtént s e 
tekintetben a vásári készletekben sem lesz hiány. A fenyő
épületfák és fürészárúk kereslete oly élénk, hogy a tavaszi 
üzlet, ha árvizek nem lépnek fel zavarólag, jó árakkal jelen
tékeny forgalmú leend. 

A német favámoknak Poroszország által ajánlt felemelését 
a szövetségtanács elfogadta s a birodalmi képviselet elé ter-



jesztett törvényjavaslat szerint a következő vámtételek ajánl-
tatnak. 

Épület- és szerszámfa 100 kilogramja után, gömbölyű 
állapotban vagy csak fejszével megfaragva 0 . 3 márka vagy 
köbméterenkint 1 . 8 márka; fürészelve vagy másképen előké
szítve, továbbá hordódongák vagy fürészgyártmányok, hántat-
lan fonóvesszők és abroncsok 100 klgramja után 0 . 7 márka 
vagy köbméterenkint 4 . 2 márka. E vámok, illetve a törvény 
életbeléptetése áprilhó 1-től kezdve van tervezve, ez azonban 
nem lehetséges, mert a birodalmi képviselet tárgyalása csak e 
határidő után fog megtörténhetni. A vámok kedvező hatását 
különösen a vékonyabb és keskenyebb méretű anyagoknál 
reménylik, melyekben a belföldi fatermés épen bővölködik, 
mig a szélesebb és vastagabb méretű anyagok bevitelét to
vábbra is feltételezik, miután ezek a magasabb vámtételeket 
is elbírják. 

Faanyagaink dél- és keletfelé való kivitele, melynek szük
ségességére e helyen már többször volt alkalmunk utalni, egyre 
jobban erősödik s ezt még azon komoly figyelemreméltó eset 
közlésével is pótolhatjuk meg, hogy hazánk erdélyi részéből 
tettleg a Panama-csatorna építési munkálataihoz is szállítnak 
faanyagot, a mi nem jelentéktelen bizonyítéka annak, hogy 
erdeinket nem fenyegeti oly veszedelmes amerikai verseny, mint 
a minőt a mezőgazdaságra tapasztalnak, s hogy az erdőkkel 
való gondos és takarékos gazdálkodás jutalmát bizonyára meg
hozza. 

Egyes piaczokról ez alkalommal külön ártételeket nem 
közlünk. 


