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7. A pályakocsik különösen pedig fékkészülékeik minden
n a p megvizsgálandók, az eset leges hiányok azonnal pótlandók, a 
javí tást igénylő kocsik pedig a vágányból kiemelendök, s annak 
jeléül , hogy velük közlekedni tilos, kerekeik mésszel befecsken-
dezendők. 

8. Ha a kocsik r akodás vagy más czélból állanak, nemcsak 
a fék zá randó be, de az első kerekek alá fából készült ékek teendők. 

Kocsik a pályán felügyelet nélkül nem hagyhatók, minélfogva 
azok éjjelre mindig a legalsó rakodókra viendök le, ha pedig az-
előre lá thata t lan okból lehetséges nem lenne, a vágányból kieme
lendök, s attól legalább egy méternyi távolságra helyezendők eh 

Miután a fékek faalkafrészei gyorsan kopnak, ezen alkatré
szek kellő mennyiségben készletben ta r tandók stb. 

Fakereskedelem és faipar az 1899. évben. 
(A kereskedelmi és iparkamarák évi jelentéseiből.) 

11. Marosvásárhelyi kereskedelmi és iparkamara. 

A faiparnál a deszka- és épületfatermelés szakada t lanu l folyik. 
Elszomorító ebben a dologban az, hogy egyes vállalkozók 

Háromszék- és Csikmegyében nagy számban idegen munkásokat 
foglalkoztatnak, mig a kiszorult székely fejszemunkások százai 
Rumán iában keresik meg kenyerüket . 

A kedvezőbb vasúti díjtétel különben előnyére volt a t e rme
lésnek, miér t az érdekelt körök há lás elismeréssel adóznak a keres
kedelemügyi minister urnák. 

Schvvartz Mendel szászrégeni fakereskedő panaszolja , hogy 
a Marosmentén Gyimes felé csat lakozó vasút épí tésének ha loga
tása miat t a Pa lo ta Ilván felállított uj fürészgyárát be kellett 
szüntetnie . 

12. Miskolczi kereskedelmi és iparkamara. 

A fatermelési viszonyok miat t az érdekeltek panaszkodnak . A 
nyersfaárak magassága nincs a rányban a kész termékével . A ter
melési költségek az üzemben szükséges gyártási anyagok meg
drágulása és azál tal is emelkedtek, hogy a kerületünk északi részei-
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nek munkás népessége nagy arányokban vándorolván ki, a lé tszám 
csökken, a mi a munkabérek emelkedését idézi elő. Ez annál 
inkább érinti a fürészeket, mer t a kész á ru árviszonyai nem 
emelkednek, sőt némely ágban visszaestek. Tiszament i fűrészeink 
más viszonyok ha tása alat t ál lanak. Anyagjukat mármaros i erdő
ségekből szerezvén be, kiszolgáltatvák a kincstári vállalkozóknak, 
a kik a helyzetet szükségkép hihasználják. A kincstári faeladás 
reformjának szükségét hangoztat ják. 

Faárugyáraink elfoglaltsága normál is . Számuk n e m emelke
dett. A munkásviszonyok vál tozat lanok. 

Az épitőipar pangása természetszerűleg kihatott az értékesí
tésre , valamint a kiviteli konjunktúrák sem voltak kerüle tünk szá
mára kielégítők. A fuvardijakat magasoknak tartják, a külállamok 
vámtételei t is. 

13. Nagyváradi kereskedelmi és iparkamara. 

Élénkebb képet muta t a lefolyt évben az erdei te rmények 
te rmelése és ezek közül a tűzifa- és épületfával való kereskedés . 
A tüzifatermelés a megelőző enyhe tél miatt , mely a kitermelést 
megfelelő á rban ugy a fuvar, mint a munkerök szempontjából lehe
tővé tet te , —• kielégítőnek je lezhető . S hogy ennek daczá ra a keres
kedelemben a kínálat szaporodása volt t apasz ta lha tó , az abban 
leli magyaráza tá t , hogy részint az előző évről marad t készletek, 
részint az enyhe időjárás következtében, a rendesnél alább szálló 
szükséglet, a készleteket felettébb megszapor í to t ta . Ily körülmények 
között csak te rmészetes , hogy a tűzifa kelendősége az előző évek
hez képest j e len tékenyen v isszament s a pangás ezen üzletágban 
az egész üzleti idény alat t t apasz ta lha tó volt annyira , hogy e miat t 
a tűzifa á ra 10,000 ki logrammonkint az előző évihez képest nyolcz 
koronával csökkent. Különben is nagy akadályát képezi a tüzifa-
termelésnek és kereskedésnek a bizonytalan munkáskéz szerzése, 
illetve a munkások megbizhat lansága, a drága vasúti szállítás, mely 
a tűzifát száll í tóképességétől fosztja meg és a vasúti kocsik h iánya 
épen a legfontosabb szállítási időszakokban. Mindezen há t rányok 
daczára tüzifatennelőink nemcsak a környékre, hanem egész Buda
pestig, a szomszédos vármegyék területeire is kiterjesztették üzleti 
tevékenységüket. A tűzifa-termeléssel kapcsolatos talpfa-termelés 
a lefolyt évben is szintén je lentékeny üzletágát képezte kamara i 
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kerületünknek, a mennyiben annak te rmelése körülbelül 125,000 
da rab ra tehető , mig a tüzifa-termelés összmennyisége kamara i 
kerüle tünkben mintegy 300,000 no rmá l ü rméte r t lehetet t ki. 

Az épület és műfa termeléséről kamara i kerüle tünkben alig 
lehet szó ; anná l fontosabb azonban az azokkal való kereskedés , 
minthogy nemcsak a kamara i kerületre nézve, hanem a szomszédos 
vármegyék kerületeinek is k a m a r á n k székhelye szolgáltatja az 
épületfa-piaczöt. Az épületfa-üzlet mene te az elmúlt évben gyengé
nek mondha tó , a mi legnagyobb részben a szük pénzviszonyoknak 
az eredménye, mely a nyomasztó mezőgazdasági helyzettel kap
csolatban, a legszükségesebb építkezésektől is visszatar tot ta a 
mezőgazdáka t . Je len tékeny befolyást gyakorolt az épületfa 
üzle t te lenségére az a körülmény is, hogy a kerületbeli pénz
intézetek a nyomasztó pénzviszonyok következtében a jelzálog
kölcsönüzleteket felettébb megszorí tot ták, a mi az építkezési kedvet 
á l ta lában véve je len tékenyen lelohasztot ta . 

14. Pécsi kereskedelmi és iparkamara. 

A fakereskedelmet az á l ta lános kedvezőt len viszonyok é rzé 
kenyen sujották. Az összes faiparokon kivül az épí tőipar jóval 
kevesebb faanyagot szükségelt, mint az előző években. 

A kamara i kerüle tben a puhafát illetőleg még mindig a stájer 
és karintiai fa -dominál . Fakereskedőink kivétel nélkül szivesebben 
kereskednének kizárólag a felsőmagyarországi és erdélyi puhafával, 
mely a méretek, minőség és ár tekinte tében jobban kielégítené 
az igényekel. mint a stájer fa, azonban csak nagyon csekély m e n y 
nyiségben tar tha t ják raktáron, mert a m . kir. á l lamvasutak vitel
dijainak magassága miat t a cs . kir. déli vasút által igen olcsó 
viteldijak mellet t szállított stájer áruval sehogysem versenyezhet . 
Akárha));/ fákeréskedönk van, a ki évről-évre 2—300 kocsirakomány 
félsöniagyar Országi és erdélyi puhafa tartására Vállalkoznék, ha a 
m. kir. államvasutak részéről megfelelő díjkedvezményben részesülne. 
Kaposvárott felette sujfólag hat a fakereskeűelemre az ottani vasuti 
kövezetvám, uielg vasuti kocsirakományonkini 6 koronában állapít
tatott meg ; Pécsett csak 1 korona a várnái) metszett és hasított 
fa után. 

A pécsi kamara i terüle ten levő 5 fafürészelö-telep szerszám-



1071 

é s müfúban tavaly szép kivitelnek örvendet t . Vevöküt leginkább 
német , belga és franczia gyárosok jelentkeztek. 

A faipar a pécsi k a m a r a terü le tén gyárüzemileg 4 gőzfürész 
teleppel, 2 parket tgyárral , 2 asz ta losáru- és egy orgonagyárral 
képviseltetik. Ezen üzemekben bizonyos á l landóság észlelhető a 
munka és forgalom eléggé kedvezőnek mondha tó mérvében , csak 
a ju ta lmasság változik évről-évre; tavaly nagyon sok kívánni valót 
hagyott fenn. 

A közönségesebb faáruk kelendősége ugy mennyiség, mint 
á r tekinte tében nem volt kielégítő. A vásárokra dolgozó kisiparo
sok meg épen erősen panaszkodtak . 

A kádáripar , mely a phylloxera pusz t í tása következtében nagyon 
aláhanyat lot t , a szőlők szépen terjedő recons t ruá lása nyomán 
ismét némi lendületet muta t . 

A bútor ipar szük korlátok közt mozgot t . A fölös számban 
levő bútorkereskedők mellett a tehe tősebb asztalosok is Bécsből 
importá lnak bútorokat , mer t ezek jóval kevesebbe kerülnek nekik, 
min tha maguk — bá r géppel is — készítenék. 

A kerékgyártó- iparban m á r évek ó ta észlelt visszaesés foko
za tosan tar t . 

A pécsi kaptafagyár megfelelő üzleti forgótöke hiánya s a 
fegyhazi erős verseny következtében a lét és nem lét közt 
lebeg. 

Két müfaragónk csak a finomabb kivitelű czikkeket illető 
megrendelésekre dolgozik. Az olcsóbb s rendszer in t butordiszité-
sekre használ t közönségesebb faragványokkal a tiroli és karintiai 
tömeges behozata l mellet t nem boldogulhatnak. A fafaragványokat 
pótló faszinüre befestet t s butordiszi tésre szolgáló olcsó czinkönt-
vények kezdik nem régi életű divatjukat múlni . 

A mezőgazdasági mellékfoglalkozásként űzött faragóiparnál 
feltűnő, hogy ujabban a vásári kínálat erősen emelkedik, s hogy 
jobb minőségű, jobb kivitelű és eddig nem készítet t faárukat is 
hoz a piaczra. 

A m. kir. á l lamvasutak igazgatósága e k a m a r a közvetí
tése folytán 2 ilyen háziipari faragót részesí tet t különféle faáruk 
szál l í tásában. 

A kosárkötő-ipar teljesen kipusztult a kamara i kerületben. 
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A közönséges kosárkötő-áruk házhpari lag áll í t tatnak elö, a 
finomabbak pedig kereskedésekben vétetnek. 

A földmivelésügyi minister ur Dunaföldváron 3 hónapra 
terjedt kosárkötőtanl 'olyamot létesített, mely szép Látogatottságnak 
örvendett . 

A földmivelésügyi ministerium az eladásra bejelentelt fa
anyagok kimutatásának évenkénti kiadásával s a kamarák utján a 
fakereskedök és nagyobb faiparosok közt való terjesztésével a 
hazai fakereskedelemnek és faiparnak igen hasznos szolgálatot tesz. 

15. Pozsonyi iereskedehni és iparkamara. 

A znióváraljai faipari-, a zayayrőczi fafaragó és fenyves-
r/irojniczui gyermekjátékot készítő állami tanműhelyek és a hellasi 
állami kosárfonó iskola különösen a háziipar fejlesztése körül ered
ményesen működtek. Ez utóbbi tanműhely növendékcinek készít
ményei a legutóbbi brüsseli nemzetközi kiállításon kitüntetést nyer
tek cl, de ezenkívül is több helyen el ismerésben részesülvén, két 
bizományi üzlet létesítése vált szükségessé Trencsén-Tepliczen é s 
Nyitrán. Az elmúlt iskolai évben 24 növendéke volt az iskolának, 
mig a t aneredmény itt is gyengébbnek bizonyult az elözö idők
höz képest . 

Botgyártás. Kamarai kerületünk e különleges iparágát nagy
mértékben négy nagyobb gyár üzi. A termelés részben itthon s 
részben külföldön nyer elhelyezést. A kivitel Ausztriába és á con-
tinens legtöbb ál lamába, valamint Angliába irányul s daczára ez 
áruczikkre fennálló túlságos magas vámtételnek, nemkülönben a 
divat változásával j á ró egyéb nehézségeknek, a termelés az elmúlt 
évben is fokozódott. 

A zayugróczi gyár üzemét még inkább lehetne e kedvező 
körülmények között fejleszteni, ha a fenforgó akadályok, esetleg 
különös t ámogatás utján is elhári t tatnak, esetleg megszüntettetnek. 

Itt is a vasút hiánya miat t a közúti fuvarra, illetve a postai 
száll í tásra van utalva a nagymennyiségű gyártmányok továbbítása. 
A gyár panaszkodik, hogy az utóbbi szállítási mód hiányos eszkö
zei miatt a csomagok bérmentes elküldése nincsen eléggé 
biztosítva. 

A mig valamennyi segédanyag beszerzése most már a hazai 
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piaczra terelődött, a fémkupakokat külföldről kell behoznia, a mit 
a magas behozatali vámok je lentékenyen megdrágí tanak. 

Gyermekjátékipar. Kerületünkben ez iparágat csak a chvoj-
niczai tanműhely és gyár képviseli szerény ter jedelemben, öt segéd
del és 13 tanonczczal . A gyer.nekjátékok a belföldön mind elkelnek 
s ez a körülmény is mutatja, hogy ez iparág fejlesztésére nem
csak nagy szükség, h a n e m kilátás is van elegendő fogyasztásra, a 
mi, eltekintve a gyermekjáték-iparnak a hazafias nevelésben nyilvá
nuló legközvetlenebb befolyását és fontos szerepét , valamint ez 
iparczikkből évenkint mintegy 10 millió korona értékű külföldi 
behozatalt , kívánatos is lenne. Természetes , hogy egyelőre alig lehet 
a külföldi iparczikkeket nélkülöznünk, de a szükségletnek legalább 
azt a je lentékeny részét kellene hazai gyermekjátékokkal fedez
nünk, a melyre nézve kezdődő iparágunk megfelelő minőséget e lő
állítani képes . 

Egyéb faiparágak. Mint régi bor termő vidéken, különösen 
Pozsonyban fejlődött ki a kádáripar, egyéb faipari ágak, jelesül 
kemény", és puhafa nagybani feldolgozása, azonkívül a gözfürészek 
üzemi' és zsindely kész ités a rendes viszonyok között folyt le. 

Kamara i kerüle tünkben az erdők állománya lényegesen emel-
kedett s az erdősítések terén is az elmúlt év folyamán örven
detes ha ladás volt észlelhető. Különösen meg kell említenünk, hogy 
a befásitandó kopár területek beerdősi tésénél az állam a szegényebb 
sorsú birtokosok segélyezése által, illetve ingyen csemeték és pénz 
beli segélyek utján je lentékenyen közreműködött . A faállományt 
pusztító vagy károsan befolyásoló körülmények figyelemre méltó 
módon alig merültek föl. Pozsony vármegye egyes vidékeinek 
fakereskedelme elég élénk volt, el lenben Nyitramegye több részé
ben, különösen a cserkéreg á rának hanya t lása óta kedvezőtlenül 
alakult, minek oka egyrészt az építőipar mpgcsappant fafogyasztá-
sában, másrész t pedig a magas szállitási illetékben keresendő. A 
faárak a múlthoz képest változatlanul maradtak . 

16. Soproni kere-kedelmi és iparkamara. 

Az erdei ferméng- é$ fa kereskedés eléggé fejlett a k a m a r a 
területén, bá r mindkét kereskedelmi ág a forgalomba hozott á ru 
jórészét más vidékről nyeri . A kerületbeli erdőterületek által szol-
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gáltatott fanemek: épület- és tüzila, ezenkívül kevés donga- és 
szerszámfa rendesen helyben találnak fogyasztókra. Nagyobb 
fakereskedö-czégeink — mint m á r emiitettük — az ország erdő
ségekben bővelkedő vidékeiről szerzik be a faanyagot, a mélynek 
tekintélyesebb részét a külföldön értékesitik. Üzletmenetük nem 
volt kielégítő. A mi a tölgyfadongát, a kiviteli kereskedésben fő
szerepet já tszó e faárut illeti, ennek termelése nálunk évről-évre 
csökken, míg az e téren a legnagyobb versenyt kifejtő északamerikai 
Egyesült-Államokban ugyanily a rányban emelkedik. Mint örven
detes je lenséget emiitjük fel, hogy a magyar cinegek is nagyban űzik 
Amerikában a dongaterrnelést, a hol az osztrák czégekkel együtt 
mintegy 1000 krajnai munkást foglalkoztatnak, mer t dongafakészi-
téshez értő munkásokat Amerikában nem kaphatni . 

Az erdei termények közt fontos szerepet já tszanak a fenyő-
tobozok, a melyek feldolgozásával a kerületben két fenyőmagpergetö 
vállalat is foglalkozik, a melyek üzletköre évről-évre tágul. Üzlet
menetük a tobozterméstöl függ, mely 1899 ben közepes vo l t ; a 
minthogy a bécsújhelyi és innsbrucki magpergetök is Vas - és Zala
megyékből fedezik tobozszükségletüket, a nagy kereslet igen meg
drágítja a nyersanyagot . A tobozok á ra az év végén már közeljárt 
a 70 koronához (ipánként). Az évről-évre jelentkező élénk kereslet 
folyománya, hogy a tobozszedők m á r augusztus és szeptember 
hónapokban munkához látnak, a mikor pedig a tobozok még 
nem érettek. A gyűjtött anyagot kiskereskedők veszik át és tarto
gatják deczember—január hónapokig, a midőn a toboz ára maga
san áll s csak akkor adják el a magpergetö-vállalatoknak. Az 
ily áru oly rossz minőségű magot ad, a mely egyetlen erdöhiva-
talt sem tud kielégíteni, mert a csirázóképességgel biró magból 
is oly silány növény fejlődik, a mely ha az első évben nem is 
de a másodikban bizonyosan elpusztul. A kerületünkben pergetett 
magok túlnyomó része Németországba kerül, a honnan fenyömag-
árunkkal h a m a r kiszorulunk, ha minőségén javítani nem tudunk. 
Ezért tisztelettel kémük a földmivelésügyi minister urat, hogy a köz
igazgatási hatóságok különösen Vas és Zalamegyében a fenyőtoboz 
november hó 1-seje előtt való szedésének meygátlására utasíttassanak 
s hogy azok, a kik a határidő előtt szedik le a tobozt, szigorú 
büntetéssel sújtassanak. 
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A gubacs-kereskedés üzle tmenete az uj áru megjelenéséig 
vál tozat lan volt, mer t jó minőségű áru az előző évről kellő mennyi
ségben állott rendelkezésre. Az 1899. évi áru a nedves időjárástól 
sokat szenvedet t s midőn fogyatékos minősége nyilvánvaló lett, 
az 1898. évi jó minőségű áru kereslete hirtelen fokozódott, a mivel 
az áremelkedés is lépést tartott . Az 1898. évi I. rendű gubacs 
22—24, az 1899. évi I. rendű gubacs pedig 18—20 koronán kelt, 
mig a gyöngébb minőségű csak 12—16 koronás ár t tudott elérni. 

A faipar terén két számbavehetö uj vállalatról kell meg
emlékeznünk. Az egyik az Újlaki, Hirsehler és fia alsó domborui 
czég novai gözfürésze'e, mely 26,000 korona befektetéssel létesült. 
Deszkát és pallót állit elő s áruit a győri és budapest i piaczon 
értékesiti . A másik uj vállalat Leifner János körmendi czég gőz-
fürészete és parket tgyára, mely szerény alakban eddig is fönnállott, 
de modern felszerelést és uj gyárépületet 50,000 korona befekte
téssel az elmúlt évben nyert . A fürészelt faárut belföldön ér téke
siti, a nyers parket tát Német- és Francziaországba, továbbá 
Svájczba szállittja, mig a kész parke t ta részben hazai piaczokon, 
részen Gráczban kerül e ladásra . 

Fürészvál lalatainknak sok nehézséget okoz a vidékbeli nyers 
anyag kevésbé kielégítő vo l t a ; a távolabb eső helyről szerzett 
nyers anyagot pedig a szállitási költségek drágítják meg. 

17. Szegedi kereskedelmi és iparkamara. 

A kerület nagyarányú fakereskedése, főleg a kerület központ
ján: Szegeden az 1899-ik év folyamán szokottnak nevezhető 
rendes üzemkörben mozgott és megtar to t ta ál landó élénkségét. 
Szeged nagyobb fürészgyárai különben oly ipari üzemet folytatnak, 
melynek készítményei az egész országban és a lehetséges kiviteli 
forgalomban ju tnak kereskedésbe. 

Kerületünk fakereskedését a mérete iben az jelzi leginkább, 
hogy a mult év alat t mintegy negyedmillió köbméter gömbfa hoza
tott le a Maroson és Tiszán, abból csupán Szegedre több mint 
160,000 köbméter, a mi közel 3 millió korona értéket képvisel. 

A tüzifakereskedés is nagyterjedelmü a kerületben és kemény 
tűzifa mintegy 25,000 méteröl hozatot t csak Szegedre , a mi több 
mint 600,000 korona értéknek felel meg. 
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Ez a pár számada t is mutat ja már Szegedfakareskedésének 
jelentőségét , de még inkább az. hogy az itteni telepek erős kiviteli fa-
kereskedést űznek és hogy u jabban egyik szegedi czég Fiúmén át 
Afrikába küldött néhány waggon fürészelt anyagot, a további export 
ki látásával , egy másik czég pedig direct hajórakomány faanyagot 
adot t és szállított el Németországba, a hol az ezzel bevezetet t 
fakivitel s z á m á r a jó piacz kínálkozik. 

A fakereskedés egyéb viszonyaira a faiparról szóló részben 
visszatérünk és itt még annyit említünk föl, hogy nagyobb nehéz
ségekkel küzdöttek a kerület vidéki fakereskedései, melyek inkább 
a megfelelő helyi piaczok forgalmára alapítják üzletüket. De pana
szos je lentést lesznek az újvidéki igen je lentékeny fakereskedések 
is, melyeknek kiviteli tere Szerbia, a hol azonban a szerb kormány 
által a lkalmazott jogosulat lan vámtételek ezt a kivileli üzletet 
komolyan veszélyeztetik. 

Kerületünk faiparát elsősorban a gőzfürész telepek képvise
lik, melyek között 15 igazán nagyszabású telep van, mert csupán 
a négy szegedi fürésztelep 26 fürészszel dolgozik és jelentékeny 
ily vállalatok vannak a kerület minden részében. Ezek a nagy-
telepek, melyek összevéve több mint ezer munkást foglalkoztatnak, 
nem korlátozzák üzemeiket a helyi szükséglethez, mely az elmúlt 
év alat t hanyat lónak bizonyult, hanem fürészelt faanyaguk számára 
távolesö és részint külföldi piaczokat keresnek és találnak. 

Magyarázatul szolgál erre a kerület nagy telepeinek kiváló 
versenyképessége, melyet alig ha ladha tnak tul az ország hasonló 
vállalatai , mivel egyes gözfürész-tulajdonosaink az elérhető leg
olcsóbb gömbfával rendelkeznek és illetőleg a nagymérvű nyers
anyag-szükségletüket erdők megvételével avagy ir tásra (?) való átvéte
lével szerzik be és a legkedvezőbb vizi uton hozatják telepeik 
helyére. Ennek a teljes versenyképességnek köszönhető, hogy a 
csökkenő építkezések és a fafeldolgozó iparok rossz üzletmenete 
miat t megfogyatkozott helyi szükséglet daczára is fürésztelepeink 
majdnem kivétel nélkül teljes és folytonos üzemmel dolgoztak a 
mult évben is, mert kelendőséget tudtak szerezni fürészelt anya
guknak messzebb vidékeken és a vámkülföldön, a mint érről a 
fakereskedésröl szóló fejezetben m á r említést te t tünk. 

Fürészel t anyagon kívül e te lepeken nagymérvű a zsindely-
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készítés is, cz azonban a mult év folyamán, az apadó szükséglet
hez szabva, kisebb arányú volt. A kerület két telepe be van ren
dezve gyufaszál-gyártásra is, melyben a készítmények folyton és 
könnyen értékesíthetők. 

18. Temesvári kereskedelmi és iparkamara. 

Erdei fatermelésünk a lefolyt évben nem tünte t fel lényegesb 
változást. A karánsebesi vagyonközség erdőkezelésének kimuta
tása szerint ennek területéről összesen 11,200 köbméter műfa és 
70,919 köbméter tűzifa adatot t el, melyért összesen 86,200 korona 
folyt be. Müfaként majdnem kizárólag tölgy, és bükkfa kél el. — 
Ezen fontos favidék igazi jelentőséghez csak ugy juthatna, ha a karán
sebes-hátszeg i vonalnak évi jelentéseinkben annyiszor sürgetett kiépítése 
ténynyé válnék. A fakereskedelem terén a helyi forgalom mind
jobban deczentralizálódik. A kiviteli forgalom szép lendületnek indult, 
mely legelsősorban ezél tudatos tarifapolitika eredménykép tekint
hető, mivel ez tette kereskedőink számára távol nyugati piaczok 
felkeresését lehetővé. A kivitel főleg Németország, Anglia és Hol
landia felé irányul, a hol a magyar fa hírneve nőt tön-nö. E 
kiviteli ágon még sokat lendíthetne a vasúti adminisztráczioban ész
lelhető sokféle visszásság s az úgyszólván permanens kocsihiány meg
szüntetése, az úgynevezett mellékilletékek leszállítása és a tenger
hajózási viteldijszahás mérséklése. 

19. Zágrábi kereskedelmi és iparkamara. 

Az erdészet az uj erdőtörvény védelme alatt és a vonatkozó 
ha tá rozmányok szigorú a lkalmazása mellett elég kedvezően fejlő
dik ; a mi pedig a mi forgalmi mérlegünkre annyira fontos fake-
reskedést illeti, e tekintetben a mult üzleti évben egészen szép 
eredmények érettek el. 

Mindenekelőtt felemiitjük a fakereskedés főágát, t. i. a tölgy
dongát . Az előző évek jelentékeny készlete kedvező árak mellett 
kelt el, a melyek Sziszek ál lomáson számított á t lagos á raka t ala
pul véve, 400—490 korona közt váltakoztak 1000 da rab 36 1 4—6 
Monté után. Az összes kivitel F iúmén és Trieszten á t meghaladta 
a 48 milliót, melyből magába Francz iaországba 44 millió, Olasz
országba 2 millió drb a többi pedig különböző ál lamokba szállíttatott. 
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A németországi kádárárut , melyről számszerinti adatok hiány
zanak, kevésbbé keresték, minek folytán a lacsonyabb volt az á ra is. 

Valamely horvát-szlavonországi vasuti á l lomásra szállított 
á ruér t net tó akóért a minőség szerint 1 korona 80 fillértől 2 korona 
70 fillérig ffzettek. Tölgyfatörzseket szüntelenül és sokat kerestek, 
az árak is nagyon kedvezők valának, a mennyiben köbméterért , 
mére t és minőség szerint, valamely szávai hajó, vagy vasuti 
á l lomásra állítva 50—80 koronát fizettek. A fürészelt tölgyfa é s 
talpfák kedvező és kereset t piaczra akadtak Németországban, Görög
országban és Egyiptomban. Ausztria is sokat vásárol t belőle. 

A kamarakerü le tünkben levő gözfürészek igen intensive 
dolgoznak. 

A zágráb környékén levő gözfürészek építési czélokra vannak 
erősen igénybe véve. Ezenfelül dolgoznak kivitelre is, nevezete
sen a keményfa s főkép a tölgyfa fürészáruban. Ezen működésük 
jelenlegi terjedelmében, a fennálló tarifalis viszonyok mellett, csak 
addig lesz fentartható, a mig az erdők közelsége a munkát lehe
tővé teszi, de a fának távolabbról való szállítása ezen vállalatok 
versenyképességét is meggyengiti. 

Hoyy Zágráb fővárosban ezen fontos iparágnak jövőbeni fen-
maradása biztosíttassák, mulhatlanul szükséges, hogy részükre, mint 
ez több hasonló mayyar vállalatnál is történt, a reexpeditionalis tarifa 
kedvezményei biztosíttassanak, mely körülményre bátorkodunk már 
most a mérvadó körök figyelmét felhívni. 

Egyúttal a hazai erdei termékek versenyképességének a belga, 
németalföldi, franczia és angol piaczokon való biztosítása és lehetővé 
tétele czéljából szükséges lenne, hogy reexpeditionalis kedvezményekkel 
párosidt közvetlen vasuti tarifák állíttassanak össze, kapcsolatban a 
Fiuméből a különböző nyugat-európai kikötőkkel fentartott yözhajó-
járatokkal. A yőzfürészekröl elmondottak érvényesek a záyrábi par
kettagyárra nézve is, mely jeles yyártmányaival sok balkáni nagy 
központban is képes volna eredménynyél versenyezni, ha közvetlen 
vasuti tarifák rendelkezésére bocsáttatnának. 

A nyers pálczaelőáll i tás a mult évben je lentékenyen hanyat
lott, minek oka a külföldi lanyha keresletben és ennek folytán 
előállott á rhanya t lásban keresendő. A kivitel mindig ugyanazon 
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i rányban mozog, t. i. Ausztriába, Németországba, Francziaországba, 
Angliába s némileg Észak-Amerikába is. 

Kész pálczaáru, valamint ernyőbotok jobb keresletnek örven
denek s ezeknél az elmúlt évben is kielégítő eredmények érettek el. 

20. Zenggi kereskedelmi és iparkamara. 
Erdei termelésünk s fakereskedelmünk a külföld versenyével 

nemcsak a külföldi piaczokon küzd, h a n e m a fiumei piaczon is, 
minek következtében fakereskedelmünkre nézve egyre rosszabb idők 
járnak. Az erdei termények értékesítése ennek következtében jelen
tékeny akadályokba ütközik; a feldolgozott erdei terményeknek 
a tengerhez szállítása elegendő számú fuvaros h iányában kiter
jedtebb termelés mellett akadozik ; vasutak hijján a közutakon 
való továbbítás lassú és költséges, a trieszti és az olasz kikötőkkel 
pedig nincsen közvetlen gőzhajóöszeköttetésünk, pedig kivitelünk 
java része éppen ezen kikötők felé irányul. A szállítás tekinte
tében ily viszonyok között a kisebb vitorlás hajók igénybevételére 
vagyunk utalva, ha a gőzhajón tör ténő szállítással j á ró összes költ
séget megtakarí tani akarjuk. 

Fakereskedelmünk pangása, kedvezőtlen visszahatással van 
egész közgazdasági életünkre, mert vidékünk lakossága legfőbb 
kereseti forrását épen az erdőkben leli. Ezen gazdag forrásból ál lam
hatalmi támogatás mellett bő jövedelem és jólét fakadhat, s e t ámo
gatás nem kell, hogy egyébre irányuljon, mint e vidékek elhanya
golt közlekedési viszonyainak javí tására , azaz : a várvavár t vasúti 
összeköttetés létesítésére. 

Erdei termelésünkben némi javulás mutatkozot t az 1899. év 
vége felé, midőn a kereslet puhafa után, különösen pedig a törzsek, 
gerendák és deszkák után növekedett . Bükkfatermékeink forgalma 
kevés kivétellel, mint az előző években, ugy a mult év folyamán 
is szük határok között mozgott , bá r óriási ter jedelmű bükkfa-erdeink 
a magasabb igényeknek megfelelhetnének. Puhafaanyagot , neveze
tesen törzseket és gerendákat Francz iaországba való kivitel czél-
jából a zenggi kikötőn át a fiumei kikötőbe elszállítottak 21 tu ta j j a l : 
8734 drb = 8,679 m 3 = 56,677 q, a sveti-juraji kikötőből 12 
tu ta j ja l : 5,758 drb = 5,205 m 8 = 32,778 q, a stinicai kikötőből 
1 tu ta j ja l : 554 drb 640 m 3 = 2,564 q, összesen tehát 35 tu ta j j a l ; 
15,396 drb, 14,931 m 3 m 96.051 q. 

E K D É S Z K T I L A P O K . <1 
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A vámkülfölddel való forgalomról szóló adatok szerint a zenggi, 
sv.-juraji ós novi-i kikötőből közvetlenül Francziaországba 2,000 q, 
Olaszországba 21.837 q, Montenegróba pedig 400 q. puhafaanyag 
szállíttatott k i ; fiirészelt puhafaáru Noviból Olaszországba 1,227 q. 
vitetett k-i. A fürészelt áru termelése nem nagy, a mióta a stirovaci 
gőzfürész szünetel, s a stajuieai gözfürész is csak az év vége felé 
kezdte meg a működését . A keményfaanyag, kiváltképen rostakerék 
lapátok és evezők kivitele a fentebb emiitett kikötőkből Olasz
országba 5,219 q. Montenegróba 3 q., összesen 5,222 q. tett ki. 
A vastág keréklapátok után a kereslet meglehetős nagy volt, mig 
a vékonyabb áru után nagyobb kereslet nem volt. 

Bükkfa tüzelőfa, mely fakivitelünk jelentékeny részét teszi, 
65,194 q. szállíttatott ki egyenesen Olaszországba. 

A fenyő- és bükkfadongák termelése meghaladta a keresletet. 
A kivitel Francziaországba 4,150 q., Olaszországba 5,251 q., Görög
országba 5,390 q., összesen 14,791 q. volt. 

A bükkfadeszkák után a kereslet igen csappant , s ezen vala
mikor fontos és jövedelmező termelés hagyat lást mutat . A faabron-
csok utáni keresletet a vasabroncsok egészen hát térbe szorították. 

Faszenet a buccarii , portorei és novi-i kikötőkből szállítanak 
ki Olaszországba ; a kivitel az első két kikötőből 30,945 q., a novi-i 
kikötőből 1,040 q. összesen 31,785 q-t tett ki. 

Az erdei termékek a következő árakon ke l tek : törzsek és 
gerendák, kikészítve a fiumei kikötőben m 3 -ként 25 K., fürészeltáru, 
czölöpök, deszkák : m 3 -ként 24—28 K., a fenyöfadongák á ra köte
genként 1 K. 3C f.— 1 K. 80 f. közt mozgo t t ; a keréklapátok 
nagyság szerint 70 f.—2 K. 80, evezők nagyság szerint 1 K. 20 f.— 
3 K. 40 f.; bükkfa tavoletták 100 drb 36—40 K.; bükkfadongák 
1,000 drb 4 4 - 4 8 K., bükk tüzelőfa köbméterként 6 K., faszén 
méte rmázsánként 5—6 K. ár között váltakoztak. 

Faipar. Iparvállalataink javarésze a fának feldolgozásával 
foglalkozik, az erdőkben 81 vállalat fejtette ki munkásságát 52 
turbinával és 5 gőzfürészszel. A slirovacai állami gözfürész a mult 
évben sem tétetett üzembe, a stajnicsai gözfürész pedig más 
kezekbe került s csak az év vége felé kezdett dolgozni. 

Faiparunkat két vállalat képvisel i : a hajlított bükkfa-butor-
gyár és fafaragászati gyár. mely ujabban furnirgvártassál is fog-
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ilalkozik, s fótörekvése oda irányul, hogy a hazai piaczokon a kül
földi gyártmányokkal sikerrel versenyezhessen. Utóbbi gyár a mult 
év folyamán nagy tűzvésznek volt színhelye, de tulajdonosai újból 
felemelték, sőt kiterjedtebb üzemre is berendezték. Mindkét gyár
ban túlnyomóan idevaló munkások alkalmaztatnak. Az önálló iparosok 
közül a fának feldolgozásával foglalkozott 2 fürészes, 1 ács, 10 
bognár, 2 evezőgyártó, 7 kádár és 76 asztalosmester . 

Ezen iparág kiváló fontosságára való tekintettel a Lika-Krbava 
vármegyében levő egyetlenegy szakiskola nem elégítheti ki az 
igényeket, mig egész Fiume-Modrus-megyében ily fajta szakiskola 
egyáltalán nem létezik. 

IRODALMI SZEMLE. 
A tai nóczi kövült fa. (Pinus Tarnociensis ) Dr. Tuzson János

nak, a m. k. közp. erd. kísérleti ál lomás adjunktusának ily czimü 
dolgozatát ismertette dr. Mágócsi Dietz Sándor egyet, t anár a 
Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának f. évi október 
22-én tar tot t ülésén a megfelelő kövület-darabok, mikroskopi csiszo-
latok és szines képek bemutatása mellett. Tevékeny szaktársunk 
dolgozatát az előadás nyomán a következőkben ismertetjük. 

A dolgozat tárgyát a Kubinyi Ferencz által 1887-ben Nóg-
.rádmegye Tarnócz községe mellett felfedezett kövült fatörzs meg
ha tá rozása képezi. 

A bevezető rész a törzs előfordulásának leírásán kivül törté
nelmi adatokat tar ta lmaz a törzs felfedezésére, és irodalmi ismer
tetésére rézve. Ezek szerint a törzs óriási méretéinél fogva kez
dettől fogva nagy feltűnést keltett, és többször képezte ismertetés , 
leírás és előadások tárgyát, nemcsak nálunk, hanem külföldön is. 
A törzset részletesebben a felfedező Kubinyi és dr. Szabó József irtuk 
le. Azzal, hogy mily fafaj törzséül tekintendő, dr. Félix János és 
az ö vizsgálatai nyomán dr. Staub Móricz foglalkoztak. Dr. Félix 
.a törzset a Pityoxylon Kraus. genushoz sorozta, fajilag azonban 
a rossz megtar tás következtében nem tudta meghatározni , de leg
közelebb állónak vélte a Pityoxylon Mosquense Merchl fajhoz. 

A szerző rámutat ál talánosságban arra, hogy a törzs ana
tómiai szerkezete szerint meghatározot t fossil fák jelenlegi rend-
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