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Fapiaczunk üzleti élénksége inkább a tudakozó vételkedv
ben, mint a vásárokban nyilvánul. Mindenki ugy érzi, hogy
a helyzetnek javulni kell, noha másfelől nem tagadható az
sem, hogy a tényleges bizonyiték erre még szük határok
között mozog. Biztatja azonban fakereskedőinket a még kilá
tásban lévő kedvező aratási eredmény, melyet a fergeteges,
villanyos időjárás rendesen meg is hoz, csakhogy a gyakori
esők a gabonák megdőlését ne okoznák, a mikor aztán faüzletünk is számithat élénk lendületre.
Anyagkészlet a fenyőfürészáruban és szálfában az ujabb
termeléssel és szállítmányokkal együtt elég van, s az árak bár
általában véve a rég megszokott alacsony fokon állanak, de
azért tartottak, és meg kell vallanunk, hogy ennek igy is kell
lenni, mert az erdőbirtokos és fakereskedő eladási áraikat
általában véve már azon pontig szállitták, melyen túl már
csupán a pénzcsere vagy veszteség kövétkezhetik.
A tűzifa helyzete jobb; ennek készletét az elmúlt erős
tél jól megapasztotta s a mult év azon tanúsága, hogy több
helyt hiányt szenvedtek tűzifában, a kereskedőket és fogyasztó
városi lakosokat egyiránt arra indítja, hogy a jövő téli szük
séglet fedezéséről jobban gondoskodjanak. A bécsi piaczra
pedig nagyobb mennyiségű bükk és fenyő hasábfát keresnek.
A tölgyanyagokban jó a kereslet, s nem épen alárendelt
jelentőséggel bir az, hogy több franczia kereskedő hazánkba
jött, közvetlen uton óhajtván vásárolni; a mi egyébiránt igén
nehéz, mert az-erdőbirtokos érdeke a legkevesebb esetben
kivánja vagy viselheti el az áruk kikészített állapotban leendő
eladását; franczia barátaink pedig nem igen szeretnek az

erdőbirtokosra előnyöseim, tövön való vásárlásba bocsátkozni.
A száraz tölgydeszka és vasúti talpfa egyaránt kedveltek. A
németországi szőlők szintén kedvező szüretet ígérnek s az ez
évben vágásra jövő tölgyesek értékére ez sem megvetendő.
A tölgykéreg hántása befejezésénél áll s bár az esőzések és
záporok több helyt tettek kárt, de egészben véve még is sike
rült a hántás, a kereslet pedig jó.
A faanyagok külföldi üzlete kedvező, s a vagyonos
Francziaország bőven épit, Németországot illetőleg pedig, oda
mutatnak a jelek, hogy jobb minőségű áruk vásárlása végett,
ismét csak el kell hozzánk látogatni a német fakereske
dőknek', a mi a vámszedés óta megapadt fakivitelünknek jó
szolgálatot tehet. Helyzetünk tényleges viszonyai azonban
egyátalában arra utalnak, hogy faáruinkkal, mint ezt már
régen és sokszor is elmondottuk, keletfelé s délre töre
kedjünk.
Egyes piaczainkról külön ártételeket nem közlünk, mert
azok egészben véve ugy állanak, mint utóbbi füzeteinkben
közelve lettek, csupán a marmarosi piaezot illetőleg kell mint
igen lényeges üzleti változást megemlítenünk, hogy ott az
eladásnál korábban fennállott azon gyakorlat, melyszerint csak
oly vásárló kaphatott az árszabály után nagyobb mérvű elen
gedést, ki egyszerre 60.000 forintért vásárolt, a pénzügyministerium által megszüntettetett, s most már 1 0 % elengedésben
részesülnek mindazok, kik 10.000 forintnál nagyobb összegért
vásárolnak.

Különfélék.
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hó 20-án tartott nagy gyűlésében, a mathematikai és ter
mészettudományi osztály ajánlatára, levelező tagjául választotta.

