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(B.) Üzleti szempontból kiválóbb figyelmet órdemlő 
oly eseményekről, mely a fenyőfa-kereslet tavaszi kifejlődé
sére nevezetesebb befolyással lehetnének, ez alkalommal 
nem tudósíthatunk, de megemlítést érdemel az az örvendetes 
tapasztalat, hogy az őszi vetések állapota általában kedve
zően javul s hogy az utóbbi hetekben történt nagyobb 
havazások nemcsak a vetéseknek és a még elvetendő tava
sziaknak használtak, de a faanyagok vizi szállítását is ked
vező mértékben segít ik s igy a piaczokon az uj készletek 
korai érkezése várható. 

A tűzifára a helyzet szintén nem változott s a beálló 
tavasz csak egyes helyeken talált kiürült rak táraka t , a 
vasipar köréből azonban, daczára annak, hogy a vasárak
nak némi csökkenését tudatják, mégis nagyobb élénkülés 
és a tüzelőfa iránt való élénkebb tudakozódás észlelhető. 

A papíranyag gyár tásra használt fenyőfa s illetve a jobb 
minőségű fenyő tűzifa kereslete csökkent, a mi azzal áll 
összeköttetésben, mert azok a hazai cellulose-gyárak, melyek 
ujabb időben kezdették a gyártást , kevésbé kielégítő üzle
teket csinálnak vagy épen még veszteséggel dolgoznak, 
miután időközben a cellulose-anyag ára is tetemesen csök
ken t ; ezt bizonyítja a magyar általános hitelbank legújabb 
zárszámadása is, mely az 1 8 9 1 . évi üzleti időről a zernesti 
cellulose-gyár részvényeinél tör tént veszteségei következtében 
a nevezett gyár részvényei után egyenként 5 0 % értékcsökke
nést je lent s igy 4 8 5 4 részvény után 50 írtjával számítva, 
összesen 242 ,700 frtnyi veszteség leirását mutatja ki. Ennek 
daczára is azonban nem lehet kétség abban, hogy az 
irányadó tényezők teljes számbavételével alapítandó s jól 



vezetendő cellulose-gyárak, szemben a pap í ranyag fokozódó 
szükségletével, ná lunk még jó üzletet csinálhatnak. 

A cserző-kéreg kereslete , legyen az tölgy- vagy fenyőfa, 
elég jónak mondható s termelőinknek csak a r r a kell figyel
met fordítani, hogy az anyagok választékolását lehető leg
jobban teljesítsék, hogy igy az üzleti bizalom megtar tásá t 
és további megnyerését , szemben az ezen anyag termelésé
vel nem csak Francziaországban de Németországban is 
fokozódó nagyobb figyelemmel, annál biztosabban elősegítsék. 

A kisebb mellékanyagok, minők a szőlőkarók, eszterga
fák, botok stb. jó keresletnek örvendenek, nevezetes fogyasz
tásra számithatnak különösen a homokos vidékeken telepí
tendő uj szőlőknél az áterdőlés utján nyerhe tő gömbölyű 
lúcz fenyő szőlőkarók vagy az épületfára feldolgozott lúcz 
fenyők ágaiból készí tendő úgynevezet t csapkarók, melyekből 
évről-évre nagy tömegekre van és lesz szükség. 

A franczia tölgydonga üzleti köréből nevezetes ese
ményt képez, hogy a Gut tmann-czég barcs- te lepi r ak tá rá ró l 
közelebbről négy millió dongát adott el, melynek ezerét ott 
helyben számítva 197 frttal fizették; é rdekes pedig ebben 
az is, hogy az uj franczia vámok következtében sem szűnik 
a kivitel, sőt ez idő szerint épen oly üzleti fordulat állott 
be, mely a vámok ha tásá t teljesen semlegesiti az által, 
hogy a hajókon való szállítás dija olyan vagy épen nagyobb 
mér tékben apadt, mint a mennyit a vám tesz, hogy igy a 
Fiuméből vagy Triesztből franczia kikötőkbe induló hajók 
annál könnyebben kaphassanak kerese te t s illetve teher
szállítmányt. 


