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mesén nagyobb volt bármelyik alacsonyabb évfolyam hallgatóinak 
számánál. 

A hallgatók szorgalmasari látogatták a november elején meg
nyílt, 40 személyre kényelmesen berendezett olvasótermet, s hasz
nálták a főiskolai könyvtárt, főképpen a szükségletüknek meg
felelően összeállított kézi könyvtárt, mely utóbbi — a rendelke
zésre állott (korlátolt) pénzösszeg felhasználásával eszközölt első 
beszerzés folytán — 462 művet tartalmaz, 1058 kötetben. Felette 
sajnos, hogy a hallgatók igen tetemes része egy idegen nyelvet 
sem ért, s így a könyvtárnak nagyszámú idegen nyelvű műveit 
nem tanulmányozhatja. 

Faértékesités a XVIII. századkori Pesten. 
Irta: Várnai Sándor. 

Fővárosunk anyagi fejlődésének nagyobb arányú kibontakozása 
nemcsak szorosan összefügg a vállalkozási és üzleti szellem 
intenzivebb föllendülésével, hanem el sem lett volna képzel

hető anélkül. Pedig mennyi akadály, mily sok előítélet leküzdésébe 
került, mig a minden egyéni kezdeményt megbénitó s a gazdasági 
erők felszabadulását hátráltató privilegiális rendszer falai végre 
leomlottak a haladó korszellem ostroma előtt. Még a XVIII . század 
egész folyamán a kereskedelmi és ipari vállalkozások sorsa üldöz
tetés, ócsárlás, s a tőke gazdasági rendeltetése felől táplált mai 
fogalmak távolról sem találtak elismertetésre. Ehhez képest termé
szetes, hogy az üzleti vállalkozás is csak szűk körben mozoghatott, 
S oly koczkázatokkal járt, melyekről ma már fogalmunk is alig lehet. 
Százados megfeszített munka és kitartás vethette meg csak már a 
XVIII. század végén alapjait oly országos hirü és ma is virágzó 
czégeknek, mint a faüzlet terén a Luczenbachereké, vagy a. Spiegel 
ács-családból származó Tiiköryeké. 

Mikor 1788-ban hatóságilag összeírták a dunaparti faraktárakban 
elhelyezett fakészleteket még csak összesen 834 ölet találtak a 
következő fatermelők, illetőleg kereskedőktől, u. m. Halász János 
Szobról, Bernátné, Szoldatlcs, Dubnlczky, Marosi István, Mihál-
kovics Váczról és Oraft Károly. 
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Ismerjük azonkívül az alábbiak neveit is, mint akiknek hajói 
sürün közlekedtek Pesten nagyobb faszállitmányokkal, u. m.: 
Oilényi, Pintér Ferencz, Halász, Révóczi, Együd, Kiiment Mihály, 
Neográdi bognár, Marosi korcsmáros, Kormos Márton, Kecskés, 
Urbán, Halasi, Szokolay, Koss Antal, Dömösi, Rácz, Magyar, Tabi, 
Visegrádi német-verőczei korcsmáros, Vérségi, Papp János, Váczi, 
Tokody András, Szűcs István, Rózsa, Kospallagi, Kurdy János, 
Kis-Marosi Ignácz stb. Csupa jó magyar név, amely e keres
kedelmi ágnak régi magyar jellegét bizonyítja. Természetesen 
ezeknek csak kis része termelő egyúttal, nagyobb része csupán szállít
mányozó hajótulajdonos, vagy éppen közvetítő, aki maga is ismét 
eladásra vásárol, mint p. o. Uhlarik György Paracsko András 
rózsahegyi fakereskedőtől. 

Éppen a kereskedésnek ez a rendezetlensége volt számos visszás
ságnak okozója a pesti fapiaczon. Ezek egyike és természetesen 
legfőbbike a közvetítők nyerészkedése által előidézett drágaság, 
mely könnyen érthetőleg éppen a kicsinyben vásárló szegény 
embereket sújtotta legérzékenyebben, azután az ölbe rakásnál elő
forduló számos visszaélés és csalás. 

Ezek megszüntetésére irányult Pest városa részéről a fakomisszáriusi 
intézmény életbeléptetése. Sajnos azonban, ez nem vált be, először 
azért, mert szabatos utasítása nem volt a fakomisszáriusoknak, 
másodszor pedig mert ha lett volna is, a bajok okai sokkal 
mélyebben feküdtek, semhogy azok orvoslása a kirendelt hatósági 
közegeknek módjukban lett volna. A legtöbb panaszt és a leg-
jogosultabb felszólalásokat a közvetítő üzérkedés szolgáltatta. Rá
mutat erre egy fakomisszáriusi jelentés is, mely a maga naiv és 
kusza modorában érdekesen tárja fel a piacz akkori helyzetét. 

„Én alább irt — úgymond a névtelen jelentés —- rekognos-
kálom, hogy Verebes János fakereskedő a város részére azon fát, 
melyet Hajrik János őkegyelme megvett legyen, nékem az Duna
parton által akarta adni. Miért is mindgyárst reggel, hogy érkezett 
az hajóival, ígértem öléért 3 frt 24 kr-t. De mivel az városházához 
be kelletett mennem az fás hajókért kiváltott czédulákkal szám
adásra, oda ki nem lévén akkor, amidőn a fát megvette (m), hanem 
délután, a holott is láttam megnevezett birkásnak maga emberit 
az meg vett fát rakatni s igy nem gondoltam vele, mivel sok 
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hajók jelen voltak fával, azokhoz kölletett szorgalmatosan látni s 
igy az fogyatkozás az maga állított embere által volt, hanem 18 öllel 
ugyan délután 4 óra tájban, midőn kijött megnevezett birkás, az 
maga emberét hazaküldvén, requirált engemet, hogy az hátra
maradt 18 ölet különösen emberül megrakassam s midőn újra 
rakták is azon 18 ölbe fogyatkozás nem volt, mindazonáltal bizon-
talannak gondoltam, hogy Hajrik János őkegyelmié legyen az fa, 
mivel ölenként eladogatott megnevezett kereskedő Négy forint öt 
garasával s igy ezeket hallván Ts. Formunder Ernyik Mihály ur. 
mindgyárst 12 communitásbeli Polgár uramékkal Ns. Magistratms 
előtt Protestált az praeemptióért, kik előtt az Ns. Magistratustól 
parantsolatot vettem, hogy az Szegénységnek azon az áron s újra 
megrakatva kinek-kinek kívánsága szerint s ugy adgyam el, mely 
fának részit eladtam, részit megnevezett Formunder ur az deposi-
toriumba behordattatott militia számára, mely után is az egész 
község nagy Dicséretet mondott megnevezett Formunder úrra, 
hogy ezen dolgot cselekedte a mai Napig, mivel jutalmassan hozzá
jutottak a fához, mert sokszor azt a panaszt hallották, hogy a 
gazdagok hajószámra megveszik, a szegények ölönként nem vehetnek. 
E mellett arról is bizonyságot teszek, hogy némelykor az Polgári 
Cassába pénz nem lévén is, mégis ha jutalmassan juthatott a fákhoz, 
megvette a Militia számára és az maga házánál előttem tulajdon 
maga pénziből kifizette." 

Bármily ügyefogyott kéz munkája is e fogalmazvány, meg
értjük belőle azokat az egészségtelen viszonyokat, melyek alatt a 
pesti szegényebb lakosság szenvedett a közvetítő kereskedők és 
alkuszok által mesterségesen felcsigázott magas faárak következtében. 
Látjuk azt, hogy a város számára hatóságilag 3 frt 24 kr-ért meg 
vett tűzifát időközben elcsípve a Dunaparton ólálkodó élelmes 
alkuszok egyike, még ugyanaz nap négy frt öt garason bocsátotta 
tovább áruba. Látjuk a felrakásnál történő dézsmálásokat s For
munder uram atyai buzgólkodását a szegényebb osztályok jóllétéért 
s a városért, melynek érdekében képes volt arra is, hogy olcsó 
faárak idejében s ha a város Cassája üres volt, saját pénzéből 
előlegezzen kincstári favásárlásra. 

Mindez azonban akármilyen szépen hangzik is, korántsem volt 
még elég arra, hogy szolidabb állapotokat teremtsen a fakeres-
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kedelemben elharapódzott visszaélésekkel szemben. Azért Pest 
városa radikálisabb fellépésre szánta el magát, s nem riadt vissza 
attól sem, hogy az üzérkedés egészségtelen hajtásaira könyörtelenül 
rátegye kezét. Megidéztetett többeket a faügynökök közül s erős 
vallatóra fogta őket. Ezek közül Zwiffelhoffer Jakab beismerte, hogy 
a katonaságnál szenvedett sérülései következtében egyéb munkára 
képtelen lévén, megbízást fogadott el a fakereskedőktől faeladások 
közvetítésére, az eladott fa öle után 3 krajczár provízió mellett s 
oly meghatalmazással, hogy a kereskedők távozásával hátrahagyott 
fát szükség esetén áron alul is eladhassa. Összesen 100 öl fára 
volt bizománya Dubniczky és Szoldatics fanagykereskedőktől. 

Zwiffelhoffer útmutatására kérdőre vontak egy más bizományost 
is, Salamon nevűt, aki azonban tagadta azt, hogy faüzleteket közve
títene, vagy kereskedőkkellevelezésben állana sszámukra pénzt hajtana 
be. Mindössze — úgymond — egyszer tette egy volt paulinus szer
zetes, gr. Eszterházy és egy váczi csizmadia részére. Összes műkö
dése abban áll, hogy a fa felhozatalára buzdítja a kereskedőket, 
egyebekben a faárak felhajtására ténykedése semmi befolyással 
nincs, sőt a megbizóitól átvett fát is inkább néhány garassal 
alább adja(!). 

A Salamon lakásán távollétében tartott házkutatás alkalmával 
hatóságilag lefoglalt okiratok nem is derítettek ki semmi terhelőt. 
Jelentéktelen számadásokat tartalmaztak azok, apró papírszeletekre 
vetve, amiért is Salamont rendes könyv vezetésére utasították. 

Kiterjedt még a vizsgálat Szőcs Jánosra is, aki állítólag 200 öl 
fát tartott bizományban a Dunaparton. Erről azonban Oermany 
János, Hont vármegye főjegyzője igazolta, hogy vele és Luczenbacher 
Jánossal, szobi fakereskedővel, közös üzletre alakult társaságban 
áll, amit a pesti katonai építési igazgatósággal, illetőleg br. Alvinczyvel 
500 öl kemény tűzifa szállítása tárgyában kötött Írásbeli szerződés 
bemutatásával is támogattak.*) 

*) Mint tárgyunkhoz tanulságos vonatkozásban álló okmányt érdekesnek 
tartjuk közölni itt Germany Pest városhoz intézett levelét, a Pest városi levéltárban 
(Rel. 9 — 1 0 . csomó 857. sz.) levő eredeti után : „Tekintetes Nemes Magistratus! 
A midőn annyira rossz nyelvek Szőcs Jánost, mely csupán csak irigységből 
származhatik Nemes Magistrátusnál mint egy felfogadott kofa vádoltatik, azon 
fölül pedig Nemes Magistratus is, mivel hogy az ő pénze felől contractust nem 
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Mindamellett Pest városa felhasználta ezt az alkalmat arra, 
hogy javaslatokat dolgoztasson ki a fakereskedés szabályozására, 
különös tekintettel a városi jövedékek biztositására rendőri segédlet 
mellett s az árak olcsóbbá tételére, mely czélból különösen szem 
előtt tartandó elvül tűzte ki, hogy az érkező hajók az árut 8 napon 
tul ne árusíthassák, másnak bizományba ne adhassák, s minden 
vásár előtt 14 nappal már a fapiaczról el legyen takarítva minden fa. 

A kidolgozott utasítás abból indul ki, hogy „minthogy a 
publicumnak sok rendbeli panaszaiból értette a Ns. Magistratus 
a Dunaparton kirakott fáknak drága voltát s amellett csalárd és 
fortélyos rakását, mely által is az favevők terheltettek, arra való 
nézve az fakereskedők, vagyis akárki légyen, ki egyszer eladandó 
fát hoz a Dunapartra, következendőképpen az alább megirt Punc-

mutathatott, megütközött, s annyival inkább az irigykedő vádolóknak hitelt adni 
méltóztatott, szükséges, hogy a dolgot nyilvábban (sic!) ismertessem. Igaz az, 
hogy Szőcs Jánosnak az eő pénze és köztársi állapottya felől semmi contractusa 
nem volt kiadva, de azon nem kell tsudálkozni, hanemaz kereskedésnek egész 
állapottyát ugy kell felvenni, mint egy Paraszti egyögyö s igaz atyafiságos egyes
séget, mert sem elsőnek, sem az utolsónak maga pénze felől contractusa nincsen, 
nem is vala. Mindazáltal nagyobb elhitelére Szőcs Jánosnak, e contractust kom
pániánk elköldi és Szőcs Jánost tovább is mint valóságos társat recognoscállja. 
Abbul is meglehet ösmerni, hogy a Tavali fa, melyből mind eö Fölsége számára, 
ugy píaczra is azon esztendőben hordattatott, azon tavai vett fánk mostan is 
hordattattik ésárultatik, a mi több pedig, minden capitális most is kereskedésben, 
mivel az Érseki Dominiumjával uj fára meg egyesöltönk, keveredik és igy nem-
is bizonyos, mikor leszen vége ezen kereskedésünknek. Az is vagy szerencsés, 
vagy pedig külömben lészen. Az Isten legjobban tudgya, mi tsak reménségben 
fáradozunk. Meg fogja tehát kegyessen engedni Nemes Magistratus, hogy ezen 
szegény Szőcs János velünk együtt élhessen fáradsága után, az U r Isten is kegyes 
szemmel tekinti a szegénységet. Ezen kegyelmet a midőn tovább is alázatosan 
óhajtanám, alázatosan ajánlott maradok stb. 1788 Szob, Die 20 Julii." 

A hivatkozott szerződésben, mely azonban nem társasági szerződés, hanem 
a czég munkavállalására vonatkozik, s 1787 ápr. 4-én Pesten kelt, egyfelől a 
katonai építési igazgatóság, másfelől Germany, Szőcs és Luczenbacher által alá
írva, utóbbiak kötelezik magukat egyetemleg a szállításnál jó fát szolgáltatni és 
pedig 500 öl kemény tűzifát a cs. kir. téglatelephez. Kötelezik magukat a fát a tégla
vetőhely partjáig szállítani, a honnan a katonai hivatal által odarendelt szekerekre 
felrakva, a megjelölendő faraktárnál újra lerakják s bécsi ölekben felállítják. 
Viszont az építési igazgatóság is kötelezi magát, ha a fa jó, nem rohadt, sok 
tuskó nincs benne, s két láb hat hüvelyknél nem rövidebb, ölenként 4 frtot 
fizetni érte. 
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tumokhoz magokat alkalmaztatva reguláztatnak, nem különben az 
kocsisok és Dunaparton levő tsavargók". 

„1. Az Duna mellett az elhozattatott fából komisszárius hire 
nélkül egy Darab se rakattassék ölbe, hanem az öles mértékkel 
edgyütt kézhez adva, az alább megirt mód szerint ölekbe rakat
tassék." 

„A Fakereskedő, akárki légyen, maga legényivei hordassa a 
fát ki, és a farakók a fakereskedőkkel egyet ne értsenek, kik is 
Discretio vagy más ígéretek által elámittatván, az öleket a fakeres
kedőknek kedve szerint fortélyosan raknák, az ilyen az Dunaparton 
mások példájára megtsapattatik és a városból is kiparancsoltatik." 

„2. Idevaló alkalmatos és Hütös Emberek rakják az öleket az 
Parantsolat szerint, az keresztit a mértékhez alkalmaztatván végig 
rakattassék, a mely meg nem üti az kiadatott mértéket a keresztibe, 
kivettessék, nemkülönben is fizetésök leszen minden öltől egy garas, 
kit is az gazdája fizesse." 

„3. Az közepit is hasonló fával, mint a keresztit rakják, 
külömben vagy rövidebb vagy hosszabb kivettessék és más ölekbe 
rakattassék, mely is nem a mértékhez alkaimassak. Ennek is az 
ára commissarius lelkiismerete szerint becsültessék." 

„4. A Fakereskedő idevaló Emberre ne hagyja az eladandó 
fát, kik is annak praeemptióját magokra vállalnák, különben tapasz
taltatván, az olyan az Városházához vitetik 25 pálczávali jutalmának 
elvételére, hanem kiki a maga fája mellett maradván, azt árulja." 

„5. Dunaparton levő Tsavargók az Asszonyokkal, gyermekekkel 
együtt elparantsoltatnak, hogy sokszori Panaszok az Publicumnak 
megszűnjék az eő ragadományok végett, sött ezen parantsolattal 
ellenkezők pálczával verettessenek el a Duna mellől, avval sem 
gondolván, városházához vitessenek be." 

„6. Az favevők hozzanak magokkal cselédet az kocsinak ter-
helléseire, ha pedig szükség hozná magával, az fejszéssek, vagyis 
favágók adogassák fel, kiknek szabad legyen a fa körül is lenni, 
kiknek is egy kocsitúl krajczár lészen fizetések, ezeken kivül senkinek 
se legyen (szabad) a fa körül járni kemény büntetés alatt." 

„8. Az kocsisok Ns. Magistratus rendelése szerint vigyék a 
fát Sáros (?) időbe és Szárazba különössen." 
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„9. Az Dorongoló legények a fa körül ne tsavarogjanak, 
hanem a mázsaház körül álljanak, külömben keményen eltiltassanak 
és azoknak feleségei ne járjanak a Dunához." 

„10. Fát árulni a Dunaparton Asszonyoknak, leányoknak akár
kinek is ne legyen szabad, hanem megvevén a fát, odahaza vágat
tassa fel és ugy hordozza Puttón számra, külömben tapasztaltaknak 
az Ispitályba vitessék a fájok." 

„11. Mindezen fölül megirt punctumokat az commissariusok 
szorgalmatossan megtartsák és véghez vigyék, és egyaránt szorgal-
matossan vigyázzanak, mind a ketten jelen legyenek, sub atnissione 
honoris et servitii (tisztségük és hivataluk elvesztésének terhe alatt)." 

„Ne külömben az czédulák beszedésére oly gondot viseljenek; 
hogy az Számadásba az kamarás urnái fogyatkozás ne legyen, 
különben az Angáriából fogattatik ki." 

Végül „az farakóknak nevei a commissáriusnál legyenek, ki 
is őket hajó szerint elrendeli. Hajó számra senkinek sem lészen 
(szabad) fát venni kereskedésre, maga szükségén kivül, vagyis a 
fakereskedőnek depositoriumból fölvenni." 

Ez volt főbb vonásaiban az 1788-ban kiadott fakomisszáriusi 
utasítás, mely azonban főczélját, a lakosságnak olcsó tüzelőanyaggal 
való ellátását aligha érte el, amit már abból is sejthetünk, hogy 
ezután sem szűnt meg egyes fakereskedőknek ajánlkozása a városhoz 
ingyen lerakodó helyért oly czimen, hogy ezért viszont lehetővé 
teszik a kicsinyben vásárlóknak olcsó fabeszerzéséttélire.Ily ürügygyei 
folyamodott 1794-ben Miiller György is 300 f j -ö l raktárért több 
száz öl tűzifája lerakására és pedig a hajóhivatal kitérője és a 
Feszi-féle ácstelep közt az uj városba (Lipótvárosba) vezető uton, 
az asztalosbódék mögött. Hogy mily értéke volt akkor egy ily 
faraktárnak, látjuk abból, hogy ugyancsak 1794-ben Molnár István 
900 írtért vette meg az előbb Strejnovics Mihály, utóbb Orundovics 
János deszkakereskedő birtokában volt fa-szint. Természetesen nem 
örök áron, mert a város fenntartotta a telekre tulajdonjogát, sőt 
használatát is csak oly föltétellel engedte át Molnárnak, hogy előbb 
kötelezte őt annak kimutatására, hogy a faüzlet folytatásához elegendő 
tőkével rendelkezik. 

Meglehetősen pontos adatokat szolgáltatnak különben a fa-
komisszáriusok jelentései a fakereskedelem forgalmáról is. 1790-ben 



8 0 2 

á város alkalmazásában volt két faellenőrző biztos, Zitnmer Ádám 
és Böhm József, júniustól deczemberig bezárólag 10378 öl fa fel
raktározásáról számol be a pesti Dunaparton, mely szám következő 
év augusztus végéig 13404 ölre emelkedett. Nem számítva ide a 
felállításért ölenként a városi biztosoknak járó 1 krt., ami az egész 
idő alatt összesen 220 frt 28 krt tett ki, s melyet a kereskedők 
kellett hogy megtérítsenek, ugyanők még ölenként 2 dénárt tar
toztak fizetni a városnak és 7 krajczár „Schiffs-Pflockgeld"-et. 

Azon egész 3 3 A év alatt, mig a nevezett két fabiztos hivatalos-
kodása tartott, összesen 45712 öl fát rakattak fel 761 frt költséggel, 
ami átlag szintén évi 12.000 öl forgalmat jelent a pesti tűzifa 
piaczon. 

Az egyes nagyobb fakereskedő czégek közül különben a régi 
Pesten, a már akkor virágzó Luczenbacher-czégen kívül élénk 
tevékenységet fejtett ki a budai görög Monaszterly Demeter is, 
kinek főleg Szlavóniában voltak nagy vállalatai. Mint családnélküli 
ember a szintén ó-hitü ráczkevei Ováry Sámuel leányát, Júliát 
adoptálta, akit miután 15 évig neveltetett házában, 1786-ban férjhez 
adott a Sebestyén-téri „Fehér Rózsá"-hoz czimzett bolt tulajdonosa, 
Déméndy vagy Diamendy Pál segédjéhez, Kosztics Pálhoz. A házas
sági szerződésben ki lett kötve, hogy Kosztics átveszi apósa fa-
kereskedését, házánál marad s nagyobb fabevásárlások végett 
Szlavóniába utazik. Ezek a remények azonban nem valósultak 
meg, Monaszterly megcsalódott vejében, aki nemcsak hogy semmi 
kedvet nem mutatott apósa üzletét átvenni s ezt tovább fejleszteni, 
de méltatlannak bizonyult bizalmára is. Áruit (mert Monaszterlynek 
vegyeskereskedése is volt) titkon elhordta s értékesítette, miért is 
Monaszterly kénytelen volt minden ajándékozási igéretét vissza
vonni, s halálával terjedelmes üzlete is feloszlott. 

1790-ben már tőketársulás alapján is létesült Pesten egy fa-
beszerzési vállalat, melynek kimondott czélja volt télen át a mind 
nyomasztóbbá váló faszükségletet fedezni, az idegen kereskedők 
magas árait lenyomni s megakadályozni, hogy jövőre nyereség
vágyból felhajtsák az árakat. A társaság azonban csak 1793-ig 
állott fenn, akkor feloszlott. Még ugyanazon évben azonban 
Wimmer Ferencz tímár és Hecker József ács újra feltámasztották 
s e czélból Pest városától a mai Rókus-kórház helyén állt faraktár 
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átengedését kérték, továbbá a kétnyulutczai (ma Lónyai-utcza) 
faraktárát, a régi temető helyén, végre a Dunaparton is helyet 
kértek a repülő hidnál pár száz öl fára. 

A város átengedte a két vállalkozónak a Rókusi faraktárt 
„recognitio juris territoriális" czimen fizetendő csekély évi dijért, 
beleegyezett abba is, hogy a Duna-parton, a Hecker-féle ácsteleptől 
egyenes vonalban a repülő hidig 20 öl széles terület hasittassék 
ki a raktár czéljaira, a tulajdonjog fenntartása mellett s az utczai 
közlekedés akadályozása nélkül a kétnyulutcai telket azonban 
megtagadta azzal az indokolással, hogy azt már a ferenczvárosi 
elemi iskola felépítésére szánta. 

Mindé vállalkozások azonban nem igen tudták előidézni az 
olcsóbb faárakat, különösen az ipari feldolgozásra alkalmas fa-
nemüeknél. Igy történt, hogy p. o. az esztergályos-ipar Pesten 
állandóan küzködött az anyag beszerzésének drágaságával, s egyes 
darabokat p. o. fonó-kereket, tekét, csapot nem is készítettek a 
pesti esztergályosok, mert jutányosabb volt ezeket a czikkeket 
idegenből szerezni be, semmint megfizetni értök a magas pesti 
faárakat. 

ó% ú% 3% 

Az ákáez néhány rendellenes fejlődési alakja. 
I r t a : Kallivoda Andor. 

Szabadka város tanácsa az 1865. évben a halasi ut mentén 
elterülő legelők jobb, lapos részeit szántás alá bérbe adta. 
A halasi országutat — mely addig semmi határral sem bírt — 

kétoldalt felárkoltatták és a két szélét 12 öl távolságban ákácz-
suhánggal beültették. 

Az 1897-ik évben az „Útalap" erősen igénybe vétetvén, 
pénzre nagy szükség lett; mire a tanács a halasi utmenti 10 
km-es remek szép, kettős ákáczsor kivágását és eladását határozta 
el. A tél folyamán az ákáczok gyökfejestől szedetvén ki, az 
országút két árka a következő nyáron megtelt ákáczsarjakkal, 
melyek buja fejlődésükkel a szemlélő figyelmét szinte felhívták. 

A 47-ik képen az 1. és 2. számmal jelzett zeg-zugos 
növésű ákáczsarjak itt nőttek fel és egy és ugyanannak a sarjnak 
ágaiból valók. 


