
pénzben előre megszabott részletekben teljesítendő, mig a rész
leteknél a vevők megfelelő értékpapir-biztositék letétele ellenében 
6 hónapi kamatmentes hitelt élveznek. 

Elesik a részleteknél a fürészkeretenkint 1000 koronát kitevő 
fürészbér is, mely végeredményében szintén a fa vételárát terheli. 

Végül a „Gardány" fürésznél az ötéves bérlet koczkázata, a 
„Margit" fürésznél pedig a M.-Szigeti Villanyvilágitási Részvény
társasággal fennálló szerződésből kifolyó fürészelési kötelezettség 
nehezítik a vevő helyzetét. 

Könnyen belátjuk, hogy mekkora teher a vevőre a fürésze
lési kötelezettség, ha számba veszszük azt, hogy mig .a gömbölyű 
fa leszállítása a Tiszán Szegedig /rc3-kint 1 korona 90 fillértől 
2 korona 20 fillérbe kerül, addig egy ms fűrészáru szállítása, a 
be- és kirakás és apróbb költségeken kivül, ugyanoda 8 koronába 
kerül. 6 0 % tiszta kihozatal mellett ez a szállítási különbözet a 
gömbölyű fa m3-e után közel 3 koronát tesz ki. 

A fürészhulladék, ami Szolnokon, Szegeden a metszési bért 
úgyszólván teljesen fedezi, itt a villanytelep czéljaira adandó át. 

A rövid viziszállitás folytán várható minőségi különbség a 
fürésznél felmerülő munkabéreket és egyéb kiadásokat sem fedezi. 

Ezért az erdő igazgatóság a villanyvilágitási r.-t.-gal fennálló 
terhes szerződés megváltoztatására keres módot. 

A máramarosszigeti erdőigazgatóság fahozamával egyidejűleg 
a bustyaházai erdőhivatal is árverésre bocsátotta fatermését. 

Ámbár az ottani fürész egyéves bérletével kapcsolatosan 
árverésre bocsátott szinevéri mult évi fa a fürészbérlet és köte
lező fűrészelés folytán vevő nélkül maradt, a mokrai és bruszturai 
erdőgondnokságok 60.000 ms-t tevő fatermése 1000 m?-es részletek
ben a kikiáltási áron felül 20-56%-kal adatott el. 
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Vidéki levél. 
(A Catalpa  speüosa  telepítése ügyében.) 

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Midőn az „Erdészeti Lapok" becses figyelmét az alábbiakban 

megnevezett és homokunkra nézve talán uj korszakot alkotó 



fanemre van szerencsém felhívni, kérem egyúttal, hogy ezen 
soraimnak az „Erdészeti Lapok"-ban egy kis helyet szorítana, 
azokat közölni szíveskednék. 

Egy, a mezőgazdasági és erdészeti ügyekben igen jártas és 
e téren állandóan kutató előkelő főúr figyelmeztetett engemet egy 
középamerikai fafajra, mely gyors növése, kitűnő fája és sokoldalú 
alkalmazhatósága által hihetetlen jövedelmezőséget eredményezne. 

A fa neve: Catalpa speciosa. Előfordul főképen Kolorádó 
és Pennsylvania államokban. Természete nagyban hasonlít az 
ákáczfa természetéhez: a homoktalajt kedveli, rendkívül gyorsan 
nő, kétéves korában ültethető ki a csemete, körülbelül oly távol
ságokban, mint az akácz. Ötéves korában már áterdőlni lehet 
1 5 — 1 6 éves korában már vágható, kitűnő haszon-, bútor- és 
tüzelőfa és 16 éves korában már 30, sőt több cm-nyi vastag
ságot ér el. 

Egy farmer 20 amerikai holdon ezen fanemmel kísérletet 
téve, azt 16 éves korában levágta, amikor ezen 20 hold az 
áterdőlési jövedelemmel együtt neki nettó 25.000 K-t jövedel
mezett. 

Mennyiben én homokunkon ezen fanemmel kísérletet tenni 
szándékozom és egy kis csemetekert létesítéséhez szükséges 
maggal már rendelkezem is, nagyon is le volnék kötelezve azon 
tisztelt szaktársaimnak, kik esetleg azon fanemről már bővebb és 
talán már gyakorlati tájékozást szerezve, tapasztalataikat rendel
kezésemre bocsátani szívesek volnának.*) 

Mándok (Szabolcs m.), 1909 február hó 10-én. 

Répászky István, 
oki. erdész, urad. felügyelő. 

*) A Catalpa  speciosa  Ward. Mayr  dr. szerint Északamerika keleti államai
ban fordul elő. A folyómenti ligetekben 45 m  magasságot ér el. Az elágazásra 
való igen nagy hajlandósága miatt sürü záródásban nevelik. Mayr  dr. a szelid 
gesztenye tenyésztájában ajánlja telepítésre. Pech  Dezső a külföldi fanemekről 
szóló munkájában nem mond róla kedvező ítéletet, mindazonáltal további 
kísérleteket tenni igen ajánlatos volna. Kérjük, hogy azokat t. szaktársaink 
annak idején az „Erdészeti Lapok"-ban tegyék közzé. Szerk. 
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