
türi a vizet. Az ákácz, mint nemrég megírtam, bizonyos körülmények 
között jó lehet. 

Ezekben igyekeztem vázolni az Apatin körüli Duna-ártér 
erdősítésének nehézségeit. Bár volna az olyan egyszerű, ahogy 
Hamernyik Béla ajánlja, de sajnos, nem ugy van. 

ú£ Ó& 

FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem alakulása. 

(F) Másfél éve annak; hogy a magyar faüzletben uralkodott 
fellendülést a teljes pangás korszaka váltotta fel. A nagy válto
zást a balkán háború folytán keletkezett pénzválság okozta, amely 
egész gazdasági és ipari életünket teljesen megbénította. Minden 
ipari tevékenységet lehetetlenné tett a pénz- és hitelviszonyok 
kedvezőtlen alakulása; megszűnt az építkezés, a gyárak meg
rendelések hiányában kénytelenek voltak üzemüket jelentékeny 
mértékben korlátozni, ami viszont a fafogyasztás megcsappanását 
eredményezte. 

Miután a fatermelést az üzem sajátosságánál fogva máról 
holnapra korlátozni nem lehet, a fürésztelepen rengeteg készletek 
halmozódtak fel, melyek az egész piaczra nagy nyomást gyakorol
tak és még most is gyakorolnak. 

Ez a helyzet állott fenn 1912. nyara óta; a faszakma ezen idő 
óta rendkívül nagy megpróbáltatáson ment át, ugy hogy a most 
átélt válság még sokáig emlékezetében lesz a faszakmához tartozó 
czégeknek. 

A helyzet javulása csak lassan megy végbe. Előmozdítja a 
faüzletnek a rendes mederbe való terelését a pénz olcsóbbodása 
mely uj építkezések foganatosítását, a vállalkozás megindulását 
teszi lehetővé. De még soká tart, amíg a telepeken felhalmozódott 
készletek elkelnek és az üzlet ismét megindul. Az úgynevezett 
tavaszi üzlet, amely ilyenkor szokott lebonyolódni, oly csendes, 
hogy észre sem vehető, amennyiben a detailfakereskedők szükség
letük beszerzésénél a legnagyobb tartózkodást tanúsítják. 



Daczára a fogyasztás nagymérvű megcsappanásának, a puha
faárak nem hanyatlottak. Tény az, hogy a kevésbbé tőkeerős termelők 
árujukat a kartelláron alól pár fillérrel is eladták, de nagyjában 
a faárak a válság egész tartama alatt megtartották eddigi nívóju
kat. Most, hogy az üzlet — alig észrevehetően — megindult, a 
kartell a faárakat ott, ahol versenytől nem kell tartania, 6—16 
fillérrel köblábanként felemelte, ugy hogy a puha fürészáru 
Kolozsvárott most éppen annyiba kerül, mint Budapesten. Amint 
a helyzet kissé javul, az erdélyi fenyőfürészáru ujabb áremelke
dése fog beállni. 

A fakartellek eddigi laza szervezete nem felelt meg annak a 
czélnak, melyre hivatva lett volna és igy a termelők a központi 
eladási irodában megteremtették azt a szervet, mely az egész 
erdélyi fatermelést egységesen irányítani képes. A központi iroda 
átveszi a tagok egész termelését, arra jelentékeny előleget ad és 
az értékesítést legjobb belátása szerint végzi. A központi iroda czéljai 
közé tartozik a hitelviszonyoknak egészségesebb alapokra való 
fektetése, valamint az áruosztályozás sok vitára okot szolgáltató 
kérdésének radikális megoldása. 

Természetes, hogy a detailfakereskedelem, valamint a fát 
feldolgozó ipar a központi irodának az alakulását a legnagyobb 
aggodalommal és — valljuk be őszintén — ellenszenvvel fogadta, 
mert exisztencziáját veszélyeztetve látja. A kereskedők attól tar
tanak, hogy az irodának teljesen ki lesznek szolgáltatva, mert az 
a hitelt teljesen megvonhatja tőlük, továbbá, hogy az áru osztá
lyozását önkényesen fogják végezni. A vidéki fakereskedelemnek 
a központi irodával szemben táplált bizalmatlansága és ellenszenve 
nem oly nagy, mint a budapesti fakereskedőké, akik a központi 
irodával szemben felvették a harczot és az erdélyi árunak bojkottját 
fogják alkalmazni. Miután Budapestre más termelések is gravitál
nak, a bojkott nem ütközik nagy akadályokba, mig az erdélyi 
árukészletek elhelyezését megnehezíti. 

A felsőmagyarországi fatermelők kartellje is azon fáradozik, 
hogy az erdélyi termelők mintájára külön eladási irodát létesítsen. 
De itt az érdekek sokkal ellentétesebbek, ugy hogy az iroda 
létesítése még nem volt eszközölhető. 

Meg kell emlékeznem a kincstár azon dicséretreméltó törek-
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veséről, hogy a fafeldolgozó iparnak a nyersanyagnak első kézből 
való beszerzését lehetővé tegye. E czél elérése érdekében a kincstár 
a liptóujvári főerdőhivatal területén termelt 27.000 m3 luez- és. 
jegenyefenyőfát kis részletekben bocsátotta eladásra. A február 10-én 
megtartott árverés nem hozta meg a várt eredményt, amennyiben 
20.000 m3 eladatlan maradt, mig 7000 m3-i fatermelők vettek meg. 
A kincstár jó szándéka tehát megtört a fát feldolgozó iparosok 
tőkehiányán, ami előrelátható volt. 

Az egyes üzletágak helyzetének ismertetésére legközelebbi 
számunkban rátérünk. 

úA J% 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Meghívó. 
Az Országos Erdészeti Egyesület helyiségeiben (Budapest, V. r 

Alkotmány-utcza 6. szám) 1914. évi márczius hó 6-án délután 
6 órakor Papp László segéderdő mérnök 

„a szomolnoki széldöntések" 

sürgős kiszállítása érdekében létesitett erdei vasutakról tart elő
adást vetített képek bemutatása mellett. 

E felolvasásra a t. Czimet tisztelettel meghívja 
Budapest, 1914. február hóban 

az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

K felolvasást a Schuller-féle vendéglőben (V., Alkotmány-utcza 31.) barátságos 
összejövetel követi (étkezés étlap szerint). 

jA úA c3 ? 


