
FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem helyzete. 

z év vége óta a fakereskedelem helyzetében csak annyiban 
állott be változás, hogy a hadsereg szükséglete folytán az 
alacsonyabb rendű és barakképitési czélokra szolgáló áru

ból nagyobb mennyiségek keltek el. Ez az áru hosszú időn át 
nyomasztólag hatott a piaczi helyzetre, mert a háború kitörése 
előtt ez árura vevő alig akadt. Most már keresett czikké vált, 
melyben nemsokára hiány is fog beállni, mert az uj termelés a 
nehéz kifuvarozási viszonyok, a munkáshiány folytán a rendeshez 
képest csak jelentéktelen. 

A mezőgazdaság szükséglete minimális ugy hogy, a vidéki 
fakereskedelem készletei teljesen elegendők ezen szükséglet ellátá
sára. A kivitel is megszűnt, csak Németország felé lehet kisebb 
famennyiségeket exportálni. Daczára annak, hogy ugy a mező
gazdaság, mint az ipar faszükséglete csekély, a fatermelők érdek
képviseletei a faárak jelentékeny, 15—25%-os felemelését határozták 
el, melyet azonnali érvénynyel már életbe léptettek. A fatermelők 
az árak felemelésének szükséges voltát a jelentékenyen megdrágult 
termelési és megélhetési viszonyokkal indokolják. 

A fakereskedelem körében aggályok támadtak, vájjon lehet
séges lesz-e az árfelemelést a vevőkre áthárítani, mert már az 
eddigi pár koronás áremelések keresztülvitele is nagy nehézségekkel 
és kellemetlenségekkel jár, mert a kereskedő viseli az árfelemelés 
egész ódiumát. Azok a kereskedők pedig, akiknek nagyobb 
készletei vannak, az árfelemelést nem kifogásolják, mert készletük 
értéke jelentékenyen emelkedett. Remélik, hogy a jelenlegi árfel
emelés, mely a normális fenyőfaanyag árát köbméterenként 90—100 
K-ra emeli, jó időre nyugalmat fog hozni a kartelek árpolitikájába, 
mert a fenyőfának ma már oly magas az ára, mint még 10 évvel 
ezelőtt senki sem merte volna hinni. Természetes, hogy ennek az 
árfelemelésnek az erdőbirtokosok is fogják hasznát látni, mert a 
termelők jobb árakat fognak fizetni. 

Az erdélyi faanyag kartelára a következő: 
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köblábanként budapesti paritással. 

Az árfelemelés mérve ezeknél a czikkeknél a legnagyobb. 
A keskenyáru árát a kartel a következőképen állapította meg: 
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2/3" 3" 125 120 125 120 fillér 1 
4" 200 ISO 140 135 135 135 130 W 
5" 220 200 160 145 145 145 140 „ 

•/A" 4" 230 210 200 170 170 160 150 tt 
5" 240 220 210 170 170 160 150 
6" 240 220 210 170 170 160 150 „ 

w 4" 230 210 200 160 160 150 140 tt 
5" 240 220 210 160 160 150 140 n rt 

SL 6" 250 230 220 160 160 150 140 tt •r: 
- C 

7" 250 230 220 160 160 150 140 tt 
lO 

5/48 /4" 4" — — 210 170 160 — — tf 
5" 250 230 220 170 160 150 140 !f 
6" 260 240 230 170 160 150 140 !t 
7" 260 240 230 170 160 150 140 



Gyalult anyag; Gyalulásért 20 f köblábanként. 
Zárléczek ára: 

12'—6 m-ig 50/50—100/100 mm-ig 160 fillér 
és azon felül 164 „ 

21'—8 m-ig 50/50—100 100 mm-ig 170 „ 
és azon felül 174 „ 

I I . osztályú 12'—6 m 140 
21'—8 m 150 „ 

Lécz: 
12'—6 m •/*", Vi", 4A", »/*", 6U" 150 fillér 

Rövid anyag: 2/4" 
3— 7' 3—5" 110 fillér 3— 5' 6—12" 140 fillér 
8—11' 3—5" 130 „ 6— 8' 6—12" 160 „ 

9—11 ' 6—12" 170 „ 
3/4" 

3 — 7' 4 '—6" 120 fillér 3 — 5' 7—12" 130 fillér 
8—11' 4 '—6" 140 „ 6— 8' 7—12" 150 „ 

9—11' 7—12" 160 „ 
4 / 4 - 8 / 4 " 

3— 7' 4—7" 120 fillér 3—5' 8—12" 120 fillér 
8—11' 4 - 7 " 140 » 6—8' 8—12" 140 „ 

9—11' 8—12" 150 „ 
Rövid lécz: 2A," » /* / ' 4 / 4 " 

3770 4'/80 5790 6 - 8 7 1 0 0 9—117126 fillér. 
Rövid zárlécz: 87130 9—117140 fillér. 
Sulyáru: 2A" 650 korona, 3A" 600, 4 A" és feljebb 550 korona 

10.000 ^ - k é n t . 
Az árak köblábanként, Budapest-Józsefváros paritással értendők. 

A felsőmr.gyarországi faragottfa árai a következők: 
4A" és feljebb 12'—6 m 120 fillér 

2 1 ' - 8 m 130 „ 
27'—10 m 140 „ 
33' feljebb 150 „ 

ab vaggon feladóállomás- és fuvardijmegtéritéssel a ma érvényben 
levő fuvardijtételek mellett Kassa állomásig. 



Ennek megfelelően ab vaggon feladóállomás és fuvardijmeg-
téritéssel Budapest-Józsefváros állomásig az árak a következőkben 
állapittatnak meg : 

*/*" és feljebb 12'—6 m 137 fillér 
21'—8 m 147 „ 
27—10 m 157 „ 
33' feljebb 167 » 

A Carpathia felsőmagyarországi fatermelők kartelje is uj ár
jegyzést készit elő, hogy a felsőmagyarországi fenyőfa árát az erdélyi 
áru árával összhangba hozza. A 4A" vastag, 8—12" széles osztályo-
zatlan luczfenyőanyag ára 230 fillér, az oszíályozatlan jegenye
fenyőé 176 fillér, a lécz ára 150 fillér, a fürészelt fa ára legalább 
56 korona, a csaposgerenda ára 33 korona 50 fillér lesz köblában
ként, mely ár jóval magasabb a régi áraknál. A léczek ára nem 
változott, mert e czikkben alig van fogyasztás, mig a készletek 
elég nagyok. 

Keményfában, egyes hadiczélokra szolgáló czikkeket kivéve, 
alig van forgalom. Csak kőris, szil- és diófa iránt mutatkozik nagy 
kereslet, igen magas árak mellett, itt azonban már áruhiányról 
van szó, mert a készletek nagy részét németországi czégek már 
régen lekötötték. Uj termelésre alkalmas erdők jó áron kelnek 
•el, igy a körösi vagyonközség kőrisfadadása is a kőrisfa iránt 
mutatkozó nagy kereslet jegyében folyt le, amennyiben az amúgy 
is magas becsárakat jelentékenyen tulfizették. Két erdőrészt a 
Fakereskedelmi r.-t. zágrábi fiókja, egy erdőrészt a budapesti 
Spitz Márk czég vett meg. 

A giurgjeváczi vagyonközség kőrisfaeladása is az erdőbirtokos 
szempontjából igen kedvező módon folyt le. 

Tűzifában a forgalmi zavarok folytán nagy a hiány; faszén 
iránt nagy a kereslet, emelkedő árak mellett. 

Daczára a háborús viszonyoknak, még néhány uj fakeres
kedelmi vállalat is létesült 

Kolozsvári erdőipar r.-t. czéggel 200.000 K alaptőkével uj 
r.-t. alakult. Az igazgatóság tagjai: gróf Lázár István, Urmánczy 
János, Bocsánai László, Hirsch Adolf, Tischler Mór. 

Az alsóvesztényi botgyár gróf Matuschka-féle magyar bot
gyárak r.-t. czéggel részvénytársasággá alakult át. Fr. L. 
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