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A faüzlet körében mult tudósításunk óía lényeges
nem állt b e ; a tölgy-áruk elhanyagoltsága,

fordulat

kivéve egyes vas

utak talpfa szükségletének fedezésére szükséges anyagkeresletet
még folyton észlelhető, noba részünkről nem vagyunk egészen
hajlandók

a tölgyfa

indokoltnak
kereskedők
adandó

üzleténél

ismerni;

mert

vásárlásainak

erdőkészletek

mutatkozó

habár

tartózkodást eléggé

áll

is az, hogy a donga

a szokottnál

gyérebb volta, az el

előnyősebb

értékesithetésére

szolgáló

fokozottabb

versenyt nem idézi elő, még is nem lehet figyel

men

hagyni

kivül

azt,

hogy

a tölgy-, épület- és műszeffa

anyagokat az ipar és gazdaság ma is szükségli oly mértékben,
mely ez anyagok teljes mellőzését vagy áruk egész lenyomását
jogosulttá nem teszi. Reménnyel várható tehát a helyzet jobbra
fordulása a tölgy-, építkezési- és műszerfa-anyagokra is, alapo
sabban pedig azért, mert a felmerült jelenséget inkább várat
lanul előtérbe lépett kereskedői számítás kifolyásának, mint a
keresleti viszonyok általános követelményének tekintjük; a tény
egyedül az lévén, hogy a dongafák kevésbbé keresettek, mert
az árakra

irányadó befolyást gyakorló főbb

elég készlettel

birnak

kelt határokig, vagy
dongakereskedők
szintén

igen

felhasználják

arra,

dongakereskedők

hogy ujabb vásárlásokba mérsé

épen ne is, ereszkedjenek, s igy a nem
természetesen

a maguk

szempontjából

a helyzetet. Ide jegyezzük még, hogy a

mult tudósításunkban említett máramarosi 12 ezer darab donga
fának eladása a második árverésen sem sikerült, hogy pedig minő
lesz a Horvát-Szlavón határőrvidéken
900

ezer forint

értékű

tölgy

eladásra bocsátott

dongafának

8—

f. hó 1 6 - r a kiirt

eladása, erről csak jövő füzetünkben tehetünk tudósítást. E l ő 
nyös tölgyfaeladásról

csak

egyről értesültünk, s ez Lakócsán

történt, hol a cultus ministerium 2 0 0 0 drb hajóépületfára alkalmas
tölgyfát köbméterenként tövön az erdőben 12 írtért adatott el.
A

fenyőfa-anyagok

kedvezőbb

keresettségét

és bővebb

mérvű fogyasztását,

ugy mint a múltkor, ma is jelenthetjük;

ez

forgalma

anyagok

üzleti

elég jó, s ha az építkezésekre

kedvező hosszabb ősz lesz, akkor a fenyő épületfák készletei
örvendetes megapadást nyernek.
A tűzifa keresletről kedvezőleg nyilatkozhatunk, a szesz
gyárak működése élénkült, a gazdasági szeszfőzdék is jobban
kezdenek dolgozni, s mindezek a tüzifa-fogyasztásra jótékonyan
hatnak,

de

maga a szeptemberi

rendkívül hideg időjárás is

lendítette a bevásárlásokat.
A tölgykéreg
csupán

azt

nem : vajha

Feljegyezzük
tölgy-kéreg
állapította

keresettsége

ide

valót nem hagy, ha

minél több lenne ez anyagunkból!

még, hogy a pesti áru-

kereskedését
és a

kívánni

és értéktőzsde a

tárgyazó tőzsdei szabályt már meg

„Pester L l o y d s b a n ki is adta, e szabályza

tot részünkről lapunk jövő füzetében fogjuk közölni.
Egyes

piaczokról,

minthogy

lényegesebb

árváltoztatás

nem történt, altételeket nem közlünk.
A külföldi piaczokon a hangulat általában nyomott,
forgalom

főleg

csak a kiválóbb méretű és

szorítkozik.

s a

szépségű árukra

\Bedő Albert.

Különfélék.
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Ministerelnök ur ő nmlga
ülésében, midőn a jelen

ülés-szakban tárgyalandó törvényjavaslatokat

megjelölte, egy

szersmind kifejezést adott annak is, miszerint a kormány re
mélhetőleg

azon helyzetben

lesz, hogy ha az idő engedi, az

elkészüléshez közel álló erdőtörvényjavaslatot is előterjesztendi.

