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hogy ne kíméljük a pénzt a gyomláló s később a szakszerű gyéritő 
vágásoktól, mert bizony busásan kamatozik az a később elért jó 
sikerben. 

Befejezésül újólag felemelem kérő szavamat — tán nem lesz 
pusztába vesző — ami halálra itélt magyar tölgyünk érdekében. 
A régi német világ felfedezte, jó hírét elterjesztette világszerte s 
most mi magyar erdészek dobjuk oda a végenyészetnek? Mentsük 
meg, mig el nem késtünk, az elpusztulástól s oldjuk fel mielébb 
a meg nem érdemelt halálos Ítélet alól. 

rté 

FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem helyzetéről. Az a pénzválság, amely az 
amerikai tulspekuláczió folyományaként az európai piaczokon 
érezteti káros hatását, a magyar fakereskedelemre súlyos csapást 
mért. Már ez év elején rámutattunk azon egészségtelen jelenségre, 
hogy teljesen vagyontalan emberek anyagi erejükkel arányban 
nem álló vállalkozásokba bocsátkoznak és rámutattunk azokra a 
veszélyekre, amelyekbe a saját tőkével nem rendelkező vállalkozók 
egy esetleges pénzválság idejében szakmájukat belesodorhatják. 

A fakereskedelem és fatermelés jelenlegi helyzete igazán 
siralmas. A fatermelő váltót kap a szállított áruért, amely normális 
időkben ugyan pénz gyanánt tekintendő, most azonban teljesen 
elvesztette értékét, mert a bankok most még a legelőkelőbb cégek 
váltóit sem számitolják le, mert a faszakmával szemben eddig 
tanúsított bizalomnak most már vége. A bankok megvonták a 
hitelt oly czégektől is, amelyek évtizedek óta velük összeköttetés
ben állanak és igy nem szabad azon csodálkozni, hogy a czim-
tárban felsorolt czégek csekély kivétellel pénzzavarokkal küzdenek. 
Annak idején jeleztük, hogy a Loosy Hugmayer és társa czég 
fizetésképtelensége egy hosszú sorozat kezdete. Ezen czégnek a 
bukása napvilágra hozta a Steinherz czég fizetésképtelenségét, 
amely előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna. Azóta a követ
kező czégek jelentették magukat fizetésképteleneknek: Teltsch 
Adolf Makó, Kohn Emánuel Tokaj, Lőwy H. és társa, Klein és 
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Kálnai, Braun és Tenner, Schachtizt Testvérek, Krammer Benedek 
Szegeden, Aczél Károly, Unger József és Oyula Budapest, Tihanyi 
Jakab Soroksár, Graff Emerich Eszék, Kirz Artúr Komárom, 
Reizman Hermán Kisvárda, Heinzel E. L. Bártfa, Marits és társa 
Károlyváros, Strausmann Dániel Sátoraljaújhely. Több fakereskedő 
váltómanipulácziók miatt a börtönbe került, mások meg bizton
ságba helyezték magukat Amerika szabad földjén. 

Természetes, hogy a fakereskedelem sivár helyzete az erdőgaz
daságra sem maradhatott visszahatás nélkül. Ez a mostanában 
tartott faárverések eredménytelenségében nyilatkozik meg. Igy leg
utóbb többek között eredménytelenek maradtak a horvát-szlavón 
határőrvidéken*) tartott faárveréseken kivül még a következő faár
verések: Szomolnokhuta, Tótsóvár, Bogács, Krokna, Szászrégen, 
Arad, Kassa, Pribilina, Körösmező. F. L. 

A fakereskedelem Szatmár vármegyében. Az évnek első 
felében nagy érdeklődés mutatkozott az avasi ősbükkösök iránt; 
elkelt, többnyire talaj nélkül, mintegy 3700 kat. hold 5—10 évi 
kihasználási időre, átlagosan 160 K kat. holdankénti árban. A vásár
lók kevés kivétellel üzérkedők. A nehéz pénzügyi viszonyok beáll
tával teljesen megszűnt a vásárlás és az üzérkedők sorra kínálják 
megvett erdejüket, a legtöbb veszteséggel is. Ugy az erdőknek, 
mint a már kész fának ára csökkent. 

Szatmár város eladta 4000 kat. holdnyi avasi erdejét a Dél
magyarországi faipari és kiviteli részvénytársaságnak 20 évi kihasz
nálásra és 20 évi részletfizetésre kat. holdankint 440 K-val, termé
szetesen talaj nélkül. 

Gróf Vay Gábor vámfalusi 1500 kat. hold bükkösét szintén 
egy részvénytársaság vette meg, de már 3 évvel ezelőtt 120 K-val 
kat. holdanként. Mindkét társaság iparvasutat építtet. 

Végül Szatmár város megvette a felsőfalusi határban fekvő 
u. n. Pagett-féle 330 kat. holdnyi erdőt 60.000 K-ért. 

*) A vinkovcei eredménytelen árverésre fakereskedői körökből azt az érte
sítést nyertük, hogy téves az a nézet, mintha a fakereskedelem érdekében állana 
a tölgyfaárak leszorítása, mert ezzel a nagymennyiségű készáru értéke is alább 
szállana, ami érzékenyen sújtaná tölgyfakereskedőink legtöbbjét. Az erdőbirtokosok 
mindenesetre jól teszik, ha fájok értékesítését akkorra halasztják, amikor a fake
reskedelem helyzete ismét normális lesz. Szerk. 
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Nagy baj, hogy a szatmár-bikszádi vasút keskenyvágányu 

lévén, nem képes a forgalmat lebonyolítani, a nagyobb kihasználás 

csak ezután jön és már most sem tudja a vasút a kész anyagnak 

a felét sem elszállítani, a vasút és a szük pénzügyi viszonyok 

rendkívül nyomják és hátráltatják a különben reményteljes 

nagy faipari fellendülést. Léber Antal. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Beerdősi tet t kopár . (A lap élén lévő műmelléklethez.) Aki 
a mult század 70-es éveiben a Budapest-Ruttka közötti vonalon 
utazott, annak bizonyára feltűntek azok a vízmosásoktól mélyen 
árkolt legelőterületek, amelyek Losonczon tul a vasúttal szemben 
fekvő hegyoldalak lábát elfoglalták. A vöröses szinü csupasz 
agyagtalaj igen feltűnővé tette ezt a kopárságot. 

Már a 80-as években azonban örvendetes változáson esett át 
ez a terület. Akkor már ott diszlettek a szabályos sorokba ültetett 
apró erdeifenyő-csemeték; soraikat a vízmosásos árkokban vidoran 
tenyésző ákáczok szakították meg. Sok Selmeczbányára törekvő 
fiatal erdésznek szolgálhatott ez a látvány követendő példaképet; 
tudom magamról, hogy mindig élvezettel néztem a mindinkább 
záródó sürü sorokból álló fiatalost, ahányszor arra vitt utam. 

Ma már csak a szakember ismeri fel, hogy ott még három 
évtized előtt veszélyes kopárság volt, melynek agyagföldjét a zápor 
a völgyek alján elterülő rétekre hordta. A szakember előtt is csak 
az erdeifenyő között kigyózó vonalban, az egykori vízmosásokban 
telepitett ákáczos árulja el, kívülről nézve e terület múltját, egyéb
ként azon tűnődnék, hogy miért nem a kocsántalan tölgy fog
lalja el ezt a területet, amely felette oly szép elegyetlen faállo
mányokat alkot. A jövő már ezé a fafajé lehet, miután a fenyő 
talajjavító szerepét betöltötte. 

A kérdéses terület a gróf Zichy-szenioratus divényi uradal
mához tartozik, amely Qilicr János uradalmi erdófelügyelő szak
avatott vezetése alatt áll. A terület egy részét mai műmellékletünk 
mutatja be olvasóinknak, amelyen az ákácz jól megkülönböztet
hető az erdeifenyőtől, (d.) 




