
A Kis-Kárpátok nyugati lejtőin, Konyha és Vájár község 
határában mésztalajon látjuk 460—550 m közt (ÉK-i exp.). 

A Határkárpátokban a modori előforduláshoz hasonló alacsony 
termőhelyeken nem fordul elő. Ez a fenyő itt nagyon pusztul s 
alsó tenyészeti határai természeteseknek jelenleg már alig tekinthetők. 
Állományképzése — mint azt a II. kötet táblázata elénk tárja, az 
alsó határoknál ritkaságszámba megy. 

A luczfenyő tömeges előfordulása területén csakis szórványosan 
terem. A Babia-Górán és a szomszédos Pilicán átlag 1200 m 
magasságig, a Pilszkónak nyugati oldalán 1170 m-ig található. 
Faalaku előfordulásának maximális t. f. magassága 1281 m 
(Babia-Góra: Szmetanova erdőrész), eltörpülve azonban 1300 tn 
magasságban is előfordul a Policán (elnyomott 4 m-es példány). 

A határlánczolat egyéb részein az alacsonyabb gerinczek 
tetejéig mindenütt tenyészik, a Raca 1236 m-es csúcsát azonban 
nem éri el ; ennek ÉK-i oldalán 1168 m-ig, É-i oldalán 1102 m-ig, 
eltörpülve pedig 1190 m-ig (Ny-i exp.) hatol fel. 

Az Osszusnak a Raca és Pilszkó közti részén nincs felső 
határa; előfordul a Bukovina tetején (1226 m, 3 6 ° 4 5 ' 4 9 ° 2 5 ' ) s a 
Rácától É-ra fekvő Kikula csúcsán is (1076 m, 36° 38 '49° 27-5'). 
A Magyar-Morva határhegység Javornik gerinczén (legmagasabb 
pont 1071 ni) 1017 m s 1053 m magasságban is (Cemerka csúcsa 
36° 6 '49° 20') látható. Állományt képez sok ponton, legmagasabban 
a Kanakova Szkalán (35° 59-5', 49° 17-3') 1016 m magasságban. 

A Babia-Górán 812 m-nél, az országhatáron lép fel töme
gesebben. 

ú£ ú£ ó£ 

A szlavóniai tölgyfát feldolgozó vállalatokról. 

Ir ta: Bokor Róbert, kir. főerdőtanácsos. 

T T T T horvát-szlavón volt határőrvidéki koros tölgyesekből, amint 
l \ tudva van, ezidőszerint már úgyszólván az utolsó mara-

dékok kerülnek eladásra, ugy hogy néhány év múlva a 
világ fapiaczára nézve pótolhatlan minőségű tölgyfaanyagot szolgál
tató erdőknek még hírnökei sem maradnak meg, mert túlkoros 



voltuk miatt lehetetlen volt azokból az utókor részére, habár csak 
néhány egyedet is, szemléltetés és megbámulás czéljából az erdő
ben tövön visszahagyni. 

Ilyen körülmények között nem érdektelen megemlékezni azokról 
a nagy fafeldolgozó iparvállalatokról, amelyek a világhírű szlavóniai 
tölgyesek kihasználásának tartama alatt, egyrészt ezen tölgyesek 
értékesítésére, másrészt pedig általában az erdő- és közgazdasági 
érdekekre felette előnyös befolyást gyakoroltak s igy megérdemlik, 
hogy most, amidőn a nyersanyag fogytával üzemükkel szintén 
felhagyni kénytelenek voltak, ő róluk is néhány szóval megemlé
kezzünk. A szlavóniai tölgyesek kihasználásának kezdetén az éven
ként eladásra bocsátott vágások tölgyfája majdnem teljes egészé
ben franczia dongára és mindenféle méretű kádárfára termeltetett 
ki és csak későbben a legkiválóbb tölgytörzsek legszebb és leg
értékesebb részeiből termeltek, a vágásban hasított hollandi és 
kézzel fürészelt angol „Wagenschuss" név alatt ismeretes tölgy-
műfát, amely részint Hollandiába, részint pedig Angolországba 
vitetett ki és már akkor is nagyobb egységárral birt. 

A tölgyműfa kitermelése után visszamaradt tűzifa, vagy amint 
most is nevezik, hulladékfa, amely azonban akkor a becsült összes 
tölgyfatömegnek 50%-át is kitette, abban az időben mint teljesen 
értéktelen faanyag ott korhadt el a vágások területén, mert még 
a legcsekélyebb vételáron sem volt értékesíthető, a tölgygyei 
elegyes kőris, szil, gyertyán és egyéb, akkor teljesen alárendelt 
szerepet játszó fatörzsekből pedig esetről esetre, a felmerülő 
kereslethez képest, termeltetett ugyan kisebb mennyiségű műfa is, 
de legnagyobbrészt ezek a fanemek csak tűzifára termeltettek ki, 
mely csak nehezen és igen alacsony árakon volt értékesíthető. 

Amint ezekből kivehető, a szávamenti tölgyesek rendszeres 
kihasználása kezdetén a későbben világhírűvé vált szlavóniai fürész
áru még teljesen ismeretlen volt. Az akkori időben a fakelendő-
ségi viszonyoknak megfelelően alacsony főárakkal értékelt s így 
olcsón megszerzett évi vágások tölgyfaanyagát a vásárlók franczia 
dongára és mindenféle méretű más kádárfára kitermelve mindenkor 
előnyösen értékesítették. 

A külföldi fapiaczokon felmerülő tölgyfürészáruszükségletet 
a nyolczvanas évek közepéig a morvaországi, galicziai és magyar-
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országi tölgyesekből kikerülő fürészáru fedezte, ugy hogy az 
1885. évig a határőrvidéki tölgyfürészáru még Bécsben sem volt 
eléggé ismeretes. 

A 80-as évek második felében a szlavóniai tölgyfürészáru 
kitermelését gátló kedvezőtlen viszonyoklassankéntjavultak,amennyi
ben a horvát-szlavón volt határőrvidéki tölgyesek legkiválóbbjai
nak közepén keresztül a vinkovcze-brcskai vasútvonal épült s 
ezáltal a vasútvonal mentén kitermelt mindennemű faanyagnak a 
vasúthoz való közelítése, a beruházási alap jövedelmeiből már előbb 
kiépített kövezett főút által elősegítve, lehetővé vált és amidőn az 
ugyanezen tölgyesekben keresztül-kasul vonuló Szpacsva, Sztudva 
és Boszut nevü, állítólag még a római gályarabok által léte
sített csatornáknak hajózhatása a Boszut-csatornának torkolatá
nál épült csapókapu szerkezetű zsilipmű által nemcsak a Száva 
folyó vizeinek áradása alkalmával, hanem a legkisebb vízállásnál 
is biztosíttatott és midőn végül a külföldi fapiaczokra lassan-lassan 
kikerült szlavóniai úgynevezett „hosszú fa" és „kiviteli" tölgy-
rönkő faanyaga beigazolta, hogy a szlavóniai tölgy fűrészárura is 
kiválóan alkalmas és a világ más tölgyfájával nemcsak vetekedhe-
tik, hanem azt sok tekintetben felül is múlja, mindinkább az a 
helyzet alakult ki, hogy jövedelmezőbb volt a szlavóniai tölgyet 
elsősorban fürészáruvá feldolgozni és csak erre a czélra nem 
alkalmas törzsrészek és megfelelő méretű ágakból dongát és 
kádárfát készíteni. 

A nyolczvanas évek második felében tehát a favevők már 
a legkiválóbb törzsrészekből elsősorban szálfát („hosszufa",Langholz 
és „kiviteli" rönköt) termeltek, amely fát azután leginkább a fürészáru 
termeléssel foglalkozó németországi czégek vásárolták meg. Aszóban 
levő legkiválóbb famennyiség kitermelése után az arra nem 
alkalmas anyagból továbbra is franczia donga és kádárfa termel
tetett ki mindaddig, amig itten is fürésztelepek nem létesültek. 

Idővel ugyanis a fakereskedők arról győződtek meg, hogy a 
szlavóniai tölgyfürészáruüzlet teljes arányaiban és nagyságában 
mindaddig nem bontakozhatik ki, mig a szávamenti koros tölgye
sekben, vagy azokhoz közel fekvő helyeken tölgyfát feldolgozó 
kisebb-nagyobb fürésztelepek nem létesülnek, amelyek által lehe
tővé válik, hogy a megvásárolt tölgyfából, a kiváló és már nyers 



állapotban értékesített nagyméretű rönkőfa után visszamaradó, de 
fürésztermelésre még mindig alkalmas rönkőfát itt felfűrészelhessék 
és mint fürészárut a franczia és német dongánál előnyösebben 
értékesíthessék és mindezen felül, hogy az akkor már drágábban 
vásárolt vágásaiknak faanyagát gazdaságosan kitermeljék. 

Meg kell ugyanis említenem, hogy a fatermelők a fürészáru
termelés kezdetéig az olcsón vásárolt kiváló tölgyfaanyaggal 
semmiképpen sem bántak takarékosan, amennyiben a tölgyóriáso
kat 40—50 cm magas tuskók visszahagyásával döntötték, a törzsek 
legszebb részeinek franczia és német dongára való kidolgozása 
után visszamaradt tölgyfaanyaggal semmit sem törődtek s azt 
rendesen kisebb favevőknek adták el, úgy hogy azok a vissza
maradt faanyagból még értékes kádárfát is termelhettek s minden
kor jó üzletet csináltak; magam is jól emlékezem még erdő
gondnok-koromból, amidőn az alvevő a dongafa kitermelése után 
visszamaradt tölgyfaanyagból deszkát, német dongát és minden
nemű tölgy-épületfát termelt ki, úgy hogy ezen üzletét 30.000 K 
tiszta nyereséggel zárta le. 

Ezek a régi, boldog idők azonban nagyon megváltoztak. 
A fűrészáru termelése óta a tölgyóriások a vágás talajával egy 
szintben döntetnek s a vágás annak teljes kitakarítása után olyan tiszta, 
hogy abban gyalog és kocsival akadály nélkül lehet közlekedni, 
ami a régi időkben a vágásokban garmadákban visszamaradt 
faanyag miatt teljesen lehetetlen volt 

Mielőtt a szlavóniai fürészáruüzlet kibontakozásának leírását 
folytatnám, szükségesnek tartom megemliteni, hogy a fennebb 
jelzett „hosszú fa"*) (Langholz) és „kiviteli" rönkő (Exportholz) 
elnevezés alatt az itteni favásárlók mit értenek. 

A „hosszú fa" alatt a kiválóbb minőségű, 10—20 m hosszú 
tölgyszálak értetnek, amelyek vastagsága 65—150 cm között mozog. 
A minőség kétféle és pedig: a bródi vagy gradiskai aszerint, 
amint ez a faanyag a bródi vagy gradiskai volt határőrezredek 
kerületében levő tölgyállabokból kerül ki. Ennek következtében 
a péterváradi volt határőrezred kerületében levő szávamenti koros 
tölgyesekben termelt „hosszú fa", amelynek mjnősége szintén kiváló, 

*) J o b b a n : szálfa. — Szerk. 



a vinkovczei vasúti állomásról kerül külföldre, hogy bródi minő
ségre legyen keresztelhető. 

Kiviteli rönkök szintén kiváló minőségűek, hosszuk négy és 
több méter, átmérőjük 60—150 cm. 

A „hosszú fa" ára rendesen magasabb a „kiviteli" tölgyrönkő 
áránál. 

A faüzletek kötésénél azonban a két elnevezés alá foglalt 
rönkőfa külön-külön nem tétetik adás-vevés tárgyává, hanem a 
rönkvevő egy bizonyos erdőrészből, illetve vágásból úgynevezett 
kötelező mennyiséget vásárol meg. Az árak természetesen változ
nak a fa minősége, a kötelező mennyiség nagysága és a fa-
kelendőségi viszonyok szerint. Igy például a még ez idén az itteni 
egyes tölgyfavágásokban kötelező mennyiség megvételénél a 
rakodón /ra3-ként 80 koronát fizettek, addig más esetben felette 
kiváló minőségű faanyaggal biró vágásban egy rönkőfavevő, 
akinek erre a faanyagra azért volt égető szüksége, hogy vele a 
saját silányabb minőségű készletét megjavítsa, /rc3-ként 137 koronát 
fizetett a rakodóra kiszállítva. Egy másik czég 3000 mA rönkő-
mennyiségből való kiválasztás mellett ugyan, az abból kifűrészelt 
500 m?-i kitevő „hosszú fá"-ért a rakodóra kiszállítva m3-ként 150 
korona vételárt ért el. 

Éppen igy változik a vételár évről-évre a kereslet szerint. 
Például az 1912. év folyamán nagy kereslete volt az erős, 

teljesen ágtalan, finom évgyürüjü úgynevezett furnir-rönkőknek 
s ilyenek nagyon drágán keltek el, miglen a „hosszú fá"-nak egy
általában alig volt kereslete. A furnir-rönkő méretei 2-50—3-50 m, 
teljesen hibátlannak kell lennie, ág nélkül, sőt még a kéregnek 
is teljesen tisztának és hibanélkülinek kell lenni; legkisebb vas
tagságuk 60 cm. Ez tehát a legfinomabb tölgyfa. A mult évben 
a „kiviteli" tölgyrönkőnek sem volt különös kereslete, ami avval 
igazolható, hogy a mult évi vágásoknak több vevője tölgyrönkő 
faanyagát kénytelen volt az itteni fürésztelepeken fürészárura fel
dolgozni és mint ilyet értékesíteni. 

Miután a szlavóniai tölgyesekben kitermelt kádárfa, különösen 
a nagyobb sörgyárak berendezésénél, a máshonnan behozott kádár
fával szemben ezidőszerint is különös figyelemben és előnyben 
részesül, ugy az itteni vevők felette kedvező kádárfakereslet mellett, 



a vágásokban található alárendeltebb minőségű tölgyfájukból még 
ezidőszerint is kádárfát termelnek. 

Ezen kádárfának eladási ára, éppen ugy mint a rönkofánál, 
mindenféle körülményektől függ és folyton változó. Ezidőszerint 
például a sörhordó kádárfának 1/t—2 hektoliterig 6/4 és 7 /4" erős 
és nagy hordó 40—60 hektoliter kádárfának van kereslete, miglen 
a borhordókhoz szükséges méretek a tavalyi rossz bortermés miatt 
egyáltalában nem kerestetnek. 

A kádárfakészleteknek a legnagyobb része még eladatlan, mert 
a tulajdonosok magas árakat követelnek. 

Ezidőszerint 40—60 hektoliteres sörhordó kádárfáért akónként 
szívesen fizetnek 8—10 koronát, addig 3—4 akós borhordókért 
akónként alig 2 - 50—3 - 50 korona érhető el. 

A szlavóniai tölgyfürészáruüzlet kibontakozása tekintetében 
úttörő volt egy párisi czég, a „Societé d'importation de chéne". 
A nevezett czégnek már a nyolczvanas években, a drávamenti, 
szintén kiváló minőségű tölgyesekből megvásárolt erdőrészek 
faanyagának, gazdaságos és czélszerü kihasználásának érdekében, 
volt Magyarországon és pedig Barcson nagyobbszabásu fürész
telepe. Amidőn tehát ez a czég a nyolczvanas évek folyamán a 
horvát-szlavónországi volt határőrvidéki tölgyesekből eladásra 
bocsátott vágások tekintélyes részének szintén vevője lett, az 
azokban kitermelt nyers tölgyrönkőfát fürészárura való kitermelés 
czéljából, a jelzett fűrésztelepére elszállíttatta és ott feldolgozta. 

A czég tartós alapokon rendezkedett be és nagy tőkével 
rendelkezvén, rövid időn belül a volt határőrvidéki tölgyerdők 
eladásánál az elsők közé küzdötte fel magát. Példáját más czégek 
is kénytelenek voltak követni, ha vele a versenyt fel akarták venni. 

Igy létesült a 80-as évek végén a vinkovcze-brcskai h. é. vasút 
Vrbanje nevü állomásának közvetlen szomszédságában a „Bacsóka" 
nevü czég kisebb szabású gőzfürésze a két kerettel és két kör-
fürészszel s hivatása volt, hogy mindazon favevőknek, akik a 
vrbanjei vasúti állomás felé gravitáló tölgyesekből kihasználására 
kerülő favágások valamelyikének tölgyanyagát megvásárolták, az 
azokból kikerült s nyers állapotban el nem adható, valamint az 
azokban még kitermelt silányabb minőségű tölgyrönkő faanyagá
nak megfelelő fürészárura való kitermelését is, megfelelő fürészelési 



bér fizetése ellenében, lehetővé tegye. A nevezett czég maga is 
kötött kisebb faüzleteket, hogy abban az időben, amidőn az egyes 
favevőkkel szemben elvállalt fürészelési kötelezettségének már eleget 
tett, fürészének állandó üzemét biztosítsa. 

A szóban levő gőzfürész most is üzemben van s mindaddig 
üzemben is lesz tartható, mig a vrbanjei vasútállomás felé gravi
táló és a bródi vagyonközség tulajdonát képező koros tölgyesek 
teljesen le nem taroltatnak, ami körülbelül az 1930. évben fog 
bekövetkezni. 

A „Societé d'importation d'chéne" a kilenczvenes években 
szintén nagyobbszabásu fűrésztelep létesítésének eszméjével foglal
kozott s elhatározta, hogy ezen fürésztelepét szintén a vrbanjei 
vasútállomás közvetlen szomszédságában létesiti. 

Hogy ezen tervét kivihesse, arra törekedett, hogy a vrbanjei 
vasútállomás felé gravitáló, a m. kir. kincstár és a horvát-szlavón
országi volt határőrvidéki beruházási alap javára kihasított száva
menti koros tölgyesekből több évi vágások területén álló faanyag 
bocsáttassék esetleg versenytárgyalás alá, hogy egy ilyen nagyobb
szabásu és több évi kihasználási tartammal biró tölgyfaüzlet meg
kötése által a tervezett gőzfürészének üzemét biztosítsa és ne legyen 
kénytelen minden egyes évben a lezajlott itteni faeladásoknál 
magát különféle bizonytalan famegvételi esélyeknek kitenni. 

A „Societé d'importation de chéne" czégnek egy hosszabb 
lejáratú faüzlet létesítésére irányuló törekvését, illetve óhaját annyi
ban koronázta siker, hogy a m. kir. kincstár a kilenczvenes évek 
elején a zsupánjai és vrbanjei kir. erdőgondnokságok kerületében 
tizévi fahozam eladását határozta el, egyrészt, hogy ezen állo
mányoknak a legértékesebb törzsek elszáradása folytán évenként 
mutatkozó érték hanyatlását kikerülje, másrészt pedig, hogy az 
akkori időben mutatkozó lanyha fakelendőségi viszonyok mellett 
a m. kir. kincstár részére több év tartamára állandó és biztos 
jövedelmet biztosítson. Ennek következtében a m. kir. kincstár az 
1892. évben a vrbanjei és zsupanjei kir. erdőgondnoksághoz tar
tozó és a vrbanjei vasúti állomás körül fekvő Zib, Szocsna nevü 
egész védkerületekben és a Deszicsevó nevü védkerület egy 
részében található tölgy-, kőris-, szil-, bükk- és gyertyántörzseket 
nyilvános versenytárgyalás alá bocsátotta. A jelzett tölgyesek 



.2481-69 kat. holdat tettek ki és az ezen területen 274.792 ms 

tölgy, műfa, 81.900 m3 kőris, 121.666 m3 szil és 47.116 bükk 
és egyéb fanemü tűzifa volt becsülve s becsértéke összesen 
6,685.262 koronával állapíttatott meg. 

A versenytárgyalás megtartatván, abból nem a „Societé 
d'importation de chéne" került ki győztesként, hanem azokat a 
Tüköry Alajos-féle fakereskedelmi vállalat vette meg, amennyiben 
a beérkezett ajánlatok közül a nevezett czégnek az ajánlata volt a 
legelőnyösebb, 8,000.000 koronával. 

A nevezett czéggel a szerződés 1892. évi márczius 19-én meg 
is köttetett. A megkötött szerződés alapján egyebek között köteles 
volt a czég minden évben 248 kat. holdas évi vágást kitermelésre 
átvenni és az utánna járó 800.000 korona évi vételárt, azon kivül 
pedig az egyes szerződéses években felmerülhető áremelkedés fejé
ben az 1893. és 1894. években az évi vételárnak 5%-át, az 1895. 
és 1896. években 10%-át, az 1897. és 1898. években 15°/o-át, 
az 1899. és 1900. években 2 0 % és az 1901., vagyis az utolsó 
szerződéses évben az egy évi vételárnak 30%-át, vagyis összesen 
1,040.000 koronát felülfizetés czimén a m. kir. kincstárnak fizetni. 

Viszont a kincstár kötelezte magát, hogy a zsupanje-vrbanje-
nemeő-jaminai és morovicsi kir. erdőgondnokságokban a Tüköry 
czégnek eladott 248 kat. hold évi vágásterületen kivül, 10 éven 
át évenként legfeljebb még 500 kataszteri hold kiterjedésű kincs
tári túlkoros tölgyest adhat el. Amennyiben azonban valamely 
évben az 500 hold kiterjedésű terület egy része el nem adatott 
volna, a kincstárnak jogában volt a jövő évi 500 holdas vágás
területeken kivül, az előző évről eladatlanul visszamaradt területet 
is eladás alá bocsátani, anélkül, hogy a szerződéses vevő ez ellen 
óvást emelhetett volna. 

A vevő köteles volt továbbá az évi vágás területén kihasz
nálás alá jövő tölgyrönkőfa és hasított árunak 90%-át fürészárura 
vagy épületi és műszerfára kitermelni s igy csak 10%-át volt 
szabad franczia dongára és kádárfára kitermelni. Ezen kikötéssel 
kapcsolatosan köteles volt a vevő a vrbanjei vasúti állomástól leg
feljebb 6 km távolságra, a kincstár tulajdonát képező és a vevő
nek a jelzett czélra holdanként 20 korona évi haszonbér fizetése 
ellenében átengedendő területen megfelelő fürésztelepet, a szerző-



dés jóváhagyásától számítandó egy és fél év alatt létesíteni, hogy 
azon a jelzett 90° °, vagyis évenként legalább is 24.700 mH-t kitevő 
nyers tölgyfatömeg feldolgozható legyen. 

A vevő ezen szerződéses kötelezettségének a kikötött időben 
meg is felelt, amennyiben a vrbanjei vasúti állomás és a vétel 
tárgyát képezett erdőrészek közvetlen szomszédságában jól beren
dezett és mindenféle fafeldolgozó gépekkel és eszközökkel ellátott 
gőzfürészt létesített, ellátva megfelelő üzleti épületek és munkás
házakkal, valamint iskolával. Ezenkívül az egyes vágásokba, a ki
termelt faanyagnak a fürésztelepre való kiszállítása czéljából, gőz
erőre berendezett erdei vasutakat épitett. A gőzfürészt az összes 
belső berendezéssel, továbbá az összes üzleti épületekkel és azok
nak összes berendezésével, azután az összes közlekedési beren
dezésekkel stb. köteles volt a vevő czég szerződése lejártával, 
legkésőbb pedig 1902. évi deczember hó 31-éveI teljesen jó és 
üzemképes állapotban és a leltárnak megfelelően a kir. főerdő-
hivatalnak tulajdonába átadni. 

A fürész fel volt szerelve 8 mindennemű fürészkerettel, 1 nagy 
és 6 kis szalag- és 6 körfürészszel és más kisebb-nagyobb fafel
dolgozó gépekkel. 

A gőzfürészakikötött időben üzembe helyeztetvén, az 1902. év 
végéig dolgozott, amely idő alatt a vevő szerződéses kötelezett
ségének teljesen megfelelt s szerződése lejártával üzletével teljesen 
felszámolt és a fürésztelep a m. kir. kincstár tulajdonába ment át. 

A czég ezen nagyobbszabásu üzletével azért volt kénytelen 
tiz év múlva felszámolni, mert üzletét állítólag nagy pénzveszte
séggel bonyolította le, amennyiben 1,600.000 K veszteséget szen
vedett, aminek elsősorban a szükséges forgalmi tőke és a körül
tekintő vezetés hiányában volt keresendő. 

A m. kir. kincstár a Tüköry czéggel kötött favásárlási szerző
dés lejártával, a cégtől átvett gőzfürészszel kapcsolatban ujabb 
faeladást óhajtott eszközölni, egyrészt, hogy a Tüköry-féle czég
nek alkalmat adjon üzletének, illetve vrbanjei gőzfürész üzemének 
további folytatására, másrészt, hogy a kincstár részére az abban 
az időben mutatkozó kedvezőtlen tölgyfakelendőségi viszonyok 
mellett a főhasználatokból ujabb jövedelmet biztosítson. 

Ezen czélból a vinkovczei kir. főerdőhivatal az 1902. év elején 



a Tüköry-féle gőzfürészszel kapcsolatban a zsupanjei kir. erdő
gondnokság Deszicsevó és Orljak nevü védkerületben két évi 
kihasználási tartammal összesen 417-94 kat. holdon álló fatömeget 
bocsátott nyilvános versenytárgyalás alá. 

A Tüköry-féle czég fennebb tárgyalt favételi szerződésének 
lejártával felszámolván, a fennebb jelzett fatömeg eladása iránti 
versenytárgyaláson részt már nem vett s azon csakis egy ajánlat 
tétetett és pedig a „Societé d'importation de chéne" cég által, 
amely az eladás tárgyát képező tölgyesekért a becsárral szemben 
1,381.000 korona vételárt ajánlott meg, azzal a föltétellel, hogy a 
vrbanjei Tüköry-féle gőzfürészt nem veszi át, mert a czég még 
az 1893. évben, daczára annak, hogy a Tüköry-féle tízéves tölgy
faüzlettől elesett, a vrbanjei vasúti állomás közvetlen szomszéd
ságában szintén nagyobbszabásu gőzfürészt épített, amelynek tölgy-
rönkőszükségletét a szlavóniai koros tölgyesekből részint a m. 
kir. kincstár, részint a beruházási alap és végül az egyes vagyon-
községek részéről nyilvános eladás alá bocsátott évi és a czég 
által megvásárolt vágások faanyagából fedezte. 

A m. kir. kincstár, miután már az 1902. évben a kedvezőtlen 
tölgyfakelendőségi viszonyok miatt az eladás alá bocsátott évi 
vágások faanyagát értékesíteni nem birta s a Tüköry-féle fürészszel 
kapcsolatban több évi kihasználási tartammal ujabb faüzlet létesí
tésére kilátás nem volt, a fennebb jelzett erdőrészek eladása iránt 
a „Societé d'importation de chéne" czéggel a favételi szerződést 
az 1902. évi márczius 26-án megkötötte. 

A nevezett czég ezen faüzletét a szerződés tartama alatt teljesen 
lebonyolította s a m. kir. kincstár pedig, miután a Tüköry-féle gőz
fürész üzembentartására minden remény szétfoszlott, e fürész le
szerelését, lebontását és az igy nyert anyagoknak más czélokra 
való felhasználását, avagy eladását határozta el, ami az 1909. évig 
meg"is történt s ezen fűrész helyét ezidőszerint csak az egyik 
munkáslakból épült két tetszetős erdőőri lak jelzi. 

Az első szlavóniai fafeldolgozó vállalat, amely tiz éven keresz
tül a szlavóniai tölgyfürészáruüzlet menetében irányító szerepet 
vitt, az itteni közgazdasági viszonyokra pedig előnyös befolyást 
gyakorolt, ugy hogy annak megszűnése érzékenyen észrevehető volt, 
igy szűnt meg. (Folyt, köv.) 
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