A mult év utolsó két hónapjában lanyhultau folyt faüzlet
ismét javuló helyzetbe jut, noha másfelöl nem lehet tagadni
azt, hogy a pénzforgatásra még szakadatlanul nehezedő bizalom
hiány, mint minden üzletnél ugy a faanyagok vásárlásánál is
nem kevéssé szolgál akadályul és nyomottabb árak eszközéül.
A mint azonban a nyilvánuló jelekből, s a főbb eladók és
vásárlók mozgalmából következtetni lehet, a meginduló tavaszon
élénkebb üzletre számíthatunk, mint volt a megelőző évi hason
időszakban; természetes azonban, hogy ennek egyik alapját az
eladók versenyző csoportjainak nagyobb vagy kisebb volta, s
a részükről követelt árak helyes megállapítása képezik; mely
megállapításnál az ország több vidékére nézve nem maradhat
ügyeimen kívül az sem, hogy a mult évi termelésből ez évben
piaczra hozott anyagok átlag már olcsóbb munkabérekkel vol
tak előállíthatók mint a megelőző évek terményei, s hogy az
ezen anyagok termelésénél elért költség megtakarítás bizonyos
hányadának az eladási piaez forgalmi viszonyához mérten a
vásárló kereskedő javára kell esni.
Ez évben a múltnál nagyobb mértékű kivitelt remélhetünk
a íényöféle anyagokban; e több kivitel iránya pedig a mint
ezt már többször is jeleztük főleg Némethon felé irányul s
fontos előnyöket szolgáltat az által, hogy a keskenyebb méretű
anyagok szintén vásároltatnak.
A belföldi jiarzon el nem adható s esupáu kivitelre utalt
anyagok árainak megállapításánál szintén nem maradhat ügyei
men kívül a vasúti szállítás terhes költsége s ezért az eladó
birtokosnak ezen költség ártételét számításon kívül hagyni nem
lehet. Figyelmeztetnünk kell azonban arra is, hogy jelentéke
nyebb fatömegek szállítói ha például az egy évben szállítandó
suly legalább 2 0 — 3 0 . 0 0 0 vámmázsát tesz, a vasúti viteldijak-
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nál, ugy mint az más teherszállítmányokra nézve is történik,
árkedvezményben részesülnek, s hogy egyes szállítóknak több
esetben sikerül a vasuttársulatoktól, eltérőleg a rendes viteldi
jaktól, vámmázsánként és mértföldenként 0.6 — 0.65 vagy 0.70
krajczár szállítási dijt kieszközölni.
Az egyes áruk alapértékéről következőket mondhatjuk: a
fényőféle áruknál mindennemű költségek levonása után, bele
értve az adó és kezelési költség hányadát is, birtokosaink a
szerint amint erdeik könnyebb vagy terhesebb termelési és
szállítási viszonyok között állnak átlagosan a 3—8 krajczányi
tőérték között mozoghatnak. A tölgynemü árukért a vasutaktól
3—4 mértföldnyi távolságra köblábanként a már korábban is
elért 1 0 — 1 2 krajczárnál, kivéve a dongafát, kedvezőbb árak
nem érhetők el, a távolabb eső és illetőleg az erdélyi vagy a
keleti részekben eladandó áruk értéke pedig természetesen a
távolságnak megfelelő arányban 2 — 6 krajezárra áll alább.
A faszén üzlete még távolról sem fejlődött oly mértékre
melyet bikkfa erdeink értékesítésre váró nagy készlete meg
kíván, s ugy erre mint a tűzifának távolabbi vidékre való
eladására folyton sujtólag hat a nyers és finomított kőszén
árainak leszállítása s az ezekre alkalmazott különösen kedvező
szállítási dijak; de valamint a tűzifa a háztartásból ugy a fa
szén is az iparból nem lesznek teljesen kiszoríthatok, s oly
mértékű használatban bizonyosan fognak maradni mint a minő
re az épület és műszerfa termelésére súlyt fektető erdőgazdál
kodás előhaladtával az erdészeti kezelés körében is utalva
lesznek, és nem kevés megnyugvásunkra szolgálhat az, hogy
valamint a kandalló tüze és légköre kelemesebb mint a kő
szénnel fűtött kályha és szoba levegője: ugy a fával gyártott
vas is finomabb és kevésbbé törékeny mint a kőszénnel készült.
Közelebbről egy nagyobb mérvű szén üzlet szándékolt
megkötéséről értesültünk és pedig oly árral melyet kielégítőnek

jelezhetünk, ugyanis a] vásárló a bikkfa-szén vám mázsájáért
g y oly vasúti állomásra szállítva, mely Budapesttől 40 mértföld
nyi távolságra esik 80 krajczárt ígért.
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Egyes piaczokról a következő árakat közölhetjük :
Hradeken. Egy köbláb lucz- vagy jegenye
fenyő deszka

33 — 38 kr.

Bocskóll. Egy köbláb luez- vagy jegenye
fenyő deszka
33—41„
Egy köbláb luez- vagy jegenyefenyő szálfa . . . 1 1 — 20 „
Tokajban. Egy köbláb luez- vagy jegenye
fenyő deszka
38—44 „
Egy köbláb luez- vagy jegenyefenyő szálfa . . . 1 3 — 21 „
Egy öl (3'-as) tölgy tűzifa
8 frt 50 kr.
Miskolczon. Egy öl (3'-as) bikk hasábfa . . í). „
Egy öl (3'-as) tölgy hasábfa
8 „
Egy kas (10 köbláb űrmértékű) kemény faszén,
a szerint a mint apróbb vagy nagyobb . . . . 1. —1 55 frt.
7
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Szolnokon. Egy köbláb luez- vagy jegenye
fenyő deszka
v
40 46 kr.
Egy köbláb luez- vagy jegenyefenyő szálfa . . . 1 4 — 2 2 „
„ öl (3'-as) bikk hasábfa
12 frt.
tíilsv
8Beszterczebányán. Egy köbláb luez- vagy
jegenyefenyő deszka
38—12
Egy köbláb lucz- vagy jegenyefenyő épüietfa . . 1 7 — 1 8
Soborsinban. Egy köbláb luczfenyő épüietfa . 1 8 — 2 4
Szeged. Egy köbláb lucz- vagy jegenyefenyő
deszka
45 — 55
Egy köbláb lucz-vagy jegenyefenő épüietfa . . . 20—-25
GÖrgényben. Egy köbláb luczfenyő deszka, . 34 — 40
Egy köbláb luczfenyő épüietfa
15—22

kr.
„
„
„
„
„
„

Boroszlóban

(Porosz-Szilézia).

Egy kőbláb

luczfenyő deszka
0 0 — 6 4 kr.
Egy köbláb jegenyefenyő deszka
52 — 5 4 „
Végül azok számára, kiknek szilfájok van, mint igen
figyelemre méltót idejegyezzük, hogy a szilfa kerék-küllők, egy
szerű durva metszőkben kiállítva, utóbbi időkben, keresettekké
váltak, s az ebbeli anyag igen valószínűen később még jobb
keletnek is fog örvendeni.
Bedő oAlbert.
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Fürészüzleti adatok.
(*B.) A fürészanyagok előállítási költsége ez anyagok
árának megszabásánál s eeyátalában a fürészüzlet jövedelme
zőségénél igen lényeges szereppel bírván, nem lehet érdektelen
it, következő hiteles forrásokból merített adatok közlése :
Walder gőzfürészénél Aradon egy köbláb tiszta fenyő
fürészáru előállítási költsége 1 2 kr.
Gotthilf gőzfürészénél Temesvárt egy köbláb tiszta feuyöfürészáru előállítási költsége 12 kr;
Gyártelep gőzfürészénél Szegeden egy köbláb tiszta fenyő
fűrészáru előállítási költsége 1 1 kr.
M. kir. kincstár gőzfarészénél Bustyaházán egy köbláb
tiszta fenyő fürészáru előállítási költsége 8 kr.
M. kir. kincstár gőzfürészénél Hradeken egy köbláb tiszta
fenyő fűrészáru előállitási költsége 7 kr.
Baiersdorf és Biach gőzfürészénél Soborsinban egy köbláb
tiszta fenyő fürészáru előállitási költsége 10 kr.
Baiersdorf és Biach gőzfürészénél Soborsinban egy köbláb
tiszta tölgy fürészáru előállitási költsége 17 kr.

