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FAKERESKEDELEM. 

Sikertelen árverés. (B.) Lapunk zártakor értesülünk, 
hogy az október hó 24-ére Vinkovcére kiirt kincstári 
tölgyfaárverés teljesen sikertelen maradt, amennyiben a 
2 ,556.432 K becsértékü 11 vágásra egyetlen egy ajánlat 
sem adatott be. Tekintettel a fakereskedelemnek a nagy
mérvű hitelmegvonások következtében beállott nehéz hely
zetére, előrelátható volt, hogy a vevők az eddiginél tartóz
kodóbbak lesznek. Az ajánlatok teljes hiányát azonban 
még sem tulajdonithatjuk ennek a körülménynek, még 
pedig annál kevésbbé, mert értesülésünk szerint mintegy 
8 0 czég megbízottja volt jelen az árverésen. Kétségtelen 
tehát, hogy oly tervszerű kísérlettel állunk szemben, mely 
a reális magasságon lévő tölgyfaárakat s a mult évi ered
ményen valamivel alul maradó, tehát nem tulcsigázott 
becsár leszorítását czélozza. 

Ez a különös körülményektől kisért eredménytelenség 
korántsem jelenti azt, hogy ritkuló tölgykészleteink, külö
nösen pedig a szávamenti, világszerte páratlan minőségű 
tölgyfát szolgáltató erdők értéke alább szállt és nagy gazdasági 
hibának tartanok, ha a becsérték leszállításával bocsáttat
nának az eladatlan vágások újból áruba. Lehet, hogy a 
változatlan becsárral való újbóli árverés már eredményre 
vezetne, mert dokumentálná, hogy a kincstár nem terrori-
záltatja magát, de még czélirányosabbnak tartanok, ha a 
kincstár egyelőre egyszerűen eladatlanul tövön hagyná 
erdejét, amig a fakereskedelem hitelviszonyai ismét ren
dezettek lesznek. Addig azután a mostani árleszorító 
törekvések is erejüket vesztik. 

Nemcsak az állam jövedelmei szempontjából ez a 
leghelyesebb eljárás, hanem a kincstárnak, mint legnagyobb 
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erdőbirtokosnak erkölcsi kötelessége a többi erdőbirtokossal 

szemben, hogy ne tegyen — esetleges pillanatnyi budge-

táris szempontokból kiindulva —• semmi olyant, ami 

tölgyfaáraink reális alakulását kedvezőtlenül befolyásolhatná. 

A legutóbbi két horvátországi tölgyárverésről a követ

kező tudósítást kaptuk: 
Október hó folyamán a szlavóniai tölgyesekre két árverés 

lett megtartva és pedig: 1. október hó 15-én a „Beruházási alap" 
tulajdonát képező tölgyesekre és 2. október hó 24-én az erdő
kincstár tulajdonát képező tölgyesekre. 

A „Beruházási alap" tulajdonát képező erdőkből 18 vágás 
összesen 3,893.065 K becsértékkel lett árverésre kiirva s ezek 
közül csakis 7 vágásra — melyek összbecsértéke 830.321 K — 
érkezett be összesen 11 ajánlat, mig a többi vágásokra nem lett 
ajánlat benyújtva. 

Hogy az eladott vágásoknál hány százalékos túlfizetés éretett 
el, jelenleg még tudni sem lehet, mert az elfogadott ajánlatok 
még nincsenek közhírré téve.*) 

Az erdőkincstár tulajdonát képező erdőkből az október hó 
24-én megtartott árverésre összesen 11 vágás lett eladásra kiirva 
2,556.432 K becsértékkel, melyekre azonban egyetlen egy ajánlat 
sem érkezett be. 

A fapiaez vá l sága . A fakereskedelemben legutóbb előfor
dult fizetésképtelenségek az egész szakma hitelét megrendítették. 
Nemcsak a kevésbbé tőkeerős, hanem az elsőrendű cégek is érzik 
a fizetésképtelenségek káros hatását, amennyiben a bankok a 
fakereskedők és fatermelők váltóinak a leszámítolását kereken 
megtagadják, ugy hogy a nagy cégek is, melyeknek több millió 
korona értékű anyagkészletük van, többé-kevésbbé pénzzavarral 
küzdenek. 

A fizetésképtelenné lett Steinherz B. czég ügyének a rende
zése nagy nehézségekbe ütközik, mert a kisebb hitelezők a cégből 
alakítandó részvénytársaság részvényeit nem akarják, vagy jobban 

*) Más oldalról származó értesülés szerint az eladott vágásoknál 25°/o-a 
túlfizetés. 



1328 

mondva nem képesek követeléseik fejében átvenni. A Steinherz 
czég vagyoni állapota a hitelezők által megállapított kimutatás 
szerint a közetkező: 

Teher __ 4.998,491-22 K 
Vagyon . . . . . . 3.184,921-17 K. 

Vagyis a terhek a vagyonnál 1.813,491 "22 K-val nagyobbak. 
A hitelezőkből alakult bizottság azt javasolja, hogy a czég 

vállalatai részvénytársasággá alakíttassanak át olyképpen, hogy az 
5 millió korona értékben kibocsátandó elsőbbségi részvények a 
passzívák kiegyenlítésére fordítandók, 1 millió korona értékű törzsrész
vényt a Steinherz czég kapna vállalatai átengedéseért, mig Vr millió 
korona a Steinherz céggel szemben fennálló oly követelések fede
zésére fordíttatnék, amelyek a tartozások között nem szerepelnek. 
A mindenkori üzleti haszonból elsősorban az elsőbbségi részvé
nyek törlesztetnének és 6%-kal kamatoztatnának, az esetleg még 
fennmaradó haszonból a törzsrészvényekre 4 % kamatozás jutna, 
mig a netán még ezen levonások után még fennmaradó haszon
ból a 6 1 A millió korona értékű részvényre egyenlő részesedés 
jutna. A vállalat tartama 10 évre van tervezve. F. L. 

Erdészeti és fakereskedelmi osztály a Magyar Mezőgazdák 
Szövetkezeténél. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete (Budapest, 
V , Alkotmány-utcza 31.) legutóbbi igazgatósági ülésén elhatározta, 
hogy ügykörét egy erdészeti és fakereskedelmi osztálylyal bővíti, 
melynek feladata erdők, erdőtermékek értékesítése és beszerzése, 
egyáltalában mindazok a müveletek, melyek az erdészeti termékek 
forgalomba hozatalával járnak. 

A szövetkezet az uj osztály létesítése alkalmával az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai sorába lépett. 
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