
vadászattulajdonosok érdeke sújtassák; hogy a marhavész ha
zánknak eddigelé csak oly vidékein lépett fel, melyekről vad
kereskedés általában nem űzetik, s hogy különben is téli idény 
lévén, a, fertőzbetés valószínűsége is sokkal csekélyebb, és igy 
az oly helyekről származó vadakra, melyek nem a marhavész 
vidékén ejtettek, nem lehet elegendő ok a kereskedelmi forga
lom megakadályozására. 

Budapest, 1877 . deczember 10. 

Tőzsdei szabály a magyar gubacs szállítására. 
1 9 . * ) §. A gubacs — ha más kikötés nem történt — 

100 kilogramm egységsúly szerint árultatik, minden 500 kilo
grammnyi mérés után 2 kilogrammnyi túlsúlylyal. 

2 0 . §. Első minőségű gubacs (Prima-Knoppern) alatt meg 
nem ázott, s jól kezelt és idegen keverék nélküli áru értetik. 

2 1 . §. Második minőségű gubacs (Secunda-Knoppern) alatt 
oly gubacs értetik, a mely vagy az eső, vagy valamely más 
befolyás és behatás következtében szenvedett. 

2 2 . §. Harmadik minőségű gubacs (Tertia-Knoppern) alatt 
a második minőségűnél még nagyobb fokban megromlott áru 
értetik. 

2 3. §. Az eladó még azon esetben is, ha a vevő az árut 
előlegesen megszemlélte és jó minőségűnek találta, az áru 
egyenlő voltáért (Egalitát) minden körülmények között felelős 
marad. S ezen szabály áll nem csak a zsákolatlan (alla rinfusa) 
hanem a zsákokban szállítandó árura nézve is. 

*) Ezen szabályt a „Budapesti Közlöny" f. é. 2-ik számából vesszük át, s a 
§. szám azért kezdődik itt 19-en, mert a megelőző 18 a tölgy- és luczkéregre 
vonatkozó azon szabályokat tartalmazza, melyeket lapunk mult évi XII. füzetében 
közöltünk, s melyek 9. §-áboz azt kívánjuk még pótolni, hogy a kéregre vonat
kozó mintavétel mint a Közlönyben lévő szabályzat tartalmazza, nem csak bíróilag, 
de a kir. közjegyző által is teljesíthető. A szerk. 



24. §• Minta (mustra) szerint kötött ügyleteknél a minták 
jó, erős papírzacskókban, avagy edényekben zarándok el, és 
vagy mind a két szerződő fél által, vagy csak az eladó vagy 
a közvetítő által pecsételendők be. S ily mustrák mind a 
vevőre, mind az előadóra nézve irányadók. 

2 5 . §. Szerbiai, boszniai és oláhországi gubacs, — ha 
más feltétel nem köttetett ki — csakis minta szerint árultatik. 

A f a p i a c z r ó l . 
Január-hó 10-éu. 

Hogy a fapiacz tettleges forgalma most is, mint január 
hó>ban mindig, kevés élénkséggel bir, ez annyira természetes, 
hogy éppen az lenne feltűnő és különösebb okokból származó 
jelenség, ha az ellenkezőről tehetnénk tudósítást. Most kevés 
a tényleges vásár, s a ki ma rögtön fedezést igénylő szük
séglettel nem áll szemben: az sem nem ad, sem nem vesz. 
Az eladók nagyobb kötelezettségekbe bocsátkozni nem haj
lamlók, mig a vásárló szintén kisebb árakon kívánna kész
lethez jutni . A ma tagadhatatlanul fennálló tartózkodást a 
háború és a kétes kilátást engedő helyzet nem kis mértékben 
segiti elő és teszi indokolttá, miután béke esetében a fapiacz 
oly fordulattal álland szemben, mely a ma megengedhető 
számításokat lényegesen változtatja. 

A keleti tartományok számára szükségelt faanyagok béke 
esetében oly rendkívüli tömegekben fognak igényeltetni, hogy 
az osztrák és orosz tartományok minden megfeszített versenye 
mellett is, azok számára minden rendű fenyő építkezési anya
gokat igen nagy mértékben fogunk eladhatni. Az előrelátóbb 
kereskedők ezt jól tudják s ők már részben rendelkeznek is 
az oda szánt készletekkel, részben pedig a vásárlási szándék 
komolyabb kérdéseivel tudakozódnak az építkezési anyagok 




