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(T3.) Az eddigi kétkedő és tartózkodó irányzatot, ha
nem is egészen megnyugtató mértékben, de azért ked
vezőbb felfogás és nagyobb bizalom kezdi felváltani. A
kínálat és eladásra váró fenyőfa készletek iránt általában
éberebb érdeklődés nyilvánul és ugy látszik, hogy az
országszerte beállott nagyobb hóesések a már rendelke
zésre álló készletek keresletét lényegesen javították azért,
mert a vásárlók közül sokan kezdenek attól tartani, hogy
a tavaszi árukészleteknek egy része szállítási nehézségek
miatt a kellő időben nehezen fog az eladási helyeken
állani. A helyzet elönyösebb alakulásához belföldi fogyasz
tásunkat illetőleg hozzájárul az építkezéseknek ez évre is
kilátást ígérő eléggé kedvező száma, és pedig nemcsak a
fővárosban, hol az ezredéves kiállításra jelentékeny faanyag
szükséges, de a nagyobb vidéki városokban is. Az üzleti
viszonyok biztató javulására mutat az. hogy nemcsak a
kisebb helyi fogyasztásokra kezdenek vásárolni, hanem a
kivitelre is történt néhány jelentékenyebb üzlet-kötés, igy
például egyik jelentékenyebb királyhágón-tuli faüzlet már
több száz kocsirakományt adott el elég jó árak mellett.
A tölgyfa anyagoknál, habár nem is tapasztalható az
előbbihez hasonló kedvező fordulat, szintén kezd az érdek
lődés emelkedni; igy a határörvidéki kincstári eladásoknál
visszamaradt egyik nagyobb erdörész, mely 60400 frtra
volt becsülve, 70.300 frtért lett közelebbről eladva, s a
bródi vagyonközségi erdőkből való eladásnál is, melyekre
az első árverésnél nem adattak be ajánlatok, a f. hó 12.-én
Vinkovczen megtartott második árverés alkalmával a kiirt
23 erdörészböl, jóllehet ez ujabb árverésre a becsült
értékösszegek, melyek a mint mondják, az előző árverésre

tulmagasan voltak megállapítva, 20%-os árleszállítással
alkalmaztattak, 7 erdörész, melyeken összesen 2442 drb
tölgyfa volt, 155.483 frt becsár ellenében 159.893 frtért s
igy 2*8% felülfizetéssel adatott el. A helyzet egyébiránt ma
tagadhatlanul ugy áll, hogy tölgyfa eladásainkra az amerikai
s illetve a canadai anyagok versenyétől való félelem súlya
nehezedik, reméljük azonban, hogy ez az ördög sem válik
majd oly feketévé, mint a milyennek most festik.
A tűzifára az utóbbi időben tartott hidegek s a mai
12 R. fokos hideg is kedvező hatással voltak, s habár
mérsékeltek is az elérhető eladási árak, de azért még is
csak ritkulnak a városi raktárak készletei.
A cserzökéreg üzleti és jövőbeli alkalmazását illetőleg
érdekes kérdés foglalkoztatja nemcsak a német birodalom
parlamentjét, de börgyárosait s kisebb tímárjait is. E kérdés
a kebrakkó-fának. melynek cserzésre való használata már
nagy hódítást tett Németországban s a tölgykéregnek nem
jelentéktelen vetélytársává lett, behozatali vámmal való
megterhelése. Mig a képviselők egy része s a gyors-lefolyásu cserzésre berendezett bőrgyárak, melyek a ..sokat
és olcsót" valló kereskedők elvét követik, a kebrakkófa
további vámmentes behozatalát kívánják fentartani, addig
azok a kisebb bürgyárosok és tímárok, kik a tartósabb,
jobb minőségű bör gyártására fektetnek súlyt s nevezetesen
a tölgykéreggel való cserzésnek adnak előnyt, a melynek
alkalmazásával készített bör nem válik oly hamar törékenynyé, mint a kebrakkófa val cserzett, a vámmentesség
megszüntetését s ez által a kébrakkó fogyasztás korláto
zását óhajtják s ebbeli nézetük jogosultságát azzal a nyomós
éryvel is támogatják, hogy a mint a kis bőripart nem
védték eddig a nagyra nőtt nagyipar-vállalatok érdekében,
most épen oly kevéssé kell védeni a kebrakkófával dol-

gozó nagy bőrgyárakat a rosszabb minőségű bör gyártá
sának fokozására; hogy pedig a kebrakkóval készitett bör
elegendő tartóssággal nem bir, ezt azzal is okolják, hogy
a katonai kormányzat a kebrakkóval készitett bört a katonai
szállitalányoknál nem fogadja el. Megemlékeztünk e kér
désről azért, mert minket felette közelről érdekel, miután
évenkint nagymennyiségű tölgy és más cserzöanyagot
szállítanak erdeinkböl Németországba s ha a kebrakkófának
megvámolása győz, ez nem csupán a jobb minőségű bör
készítésének terjedését és ezzel a tölgy cserkéreg fokozott
fogyasztását segíti elö, ele még az a ma alig mérlegelhető
jó eredménye is lehet, hogy a fogyasztó közönség figyelmes
lesz a kebrakkófával készitett bőrre s tudván annak roszszabb minőségét, a tölgycserkéreggel készitett bőrnek ad
drágább ár mellett is előnyt s ezzel a tölgykéreg alkal
mazásának fokozását közvetíti. A mihez egyébiránt mel
lesleg mondva saját kedves hazánk részéről is lényegesen
hozzájárulhatnánk, mert mi is sok millió értékre menő
külföldi böranyagot fogyasztunk s még az sem lenne
rossz, ha a közös katonák és a honvédek bakkancsainál is
biztosak lehetnénk, hogy nem kebrakkófával cserzett bőr
ből készültek, mert egy esetleges mozgósítás vagy háború
idején a lábról leázó kebrakkós talpak nagy veszélylyel
járhatnak.
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