
növényekkel erősen benőtt. Szeptemberben az árok alsó harmadán 
egy kis hid alatt 2 cm szembőséggel biró zárórostélyt helyeznek 
el. E rostély felett az összes pisztrángokat egész az egynyarasokig, 
amennyire csak lehetséges, varsával gondosan kifogdossák; az 
alsó harmad szabadon marad a főpatakból felfelé igyekvő ívó-
pisztrángok számára, amelyeknek hogy kedvezőbb ívóhelyet lelje
nek, néhány fuvar tiszta kavicsot 10—15 helyen szétosztanak az 
árokban. 

A rostélyfeletti elzárt részen, hogy a felcseperedett egynyaras 
ivadéknak elegendő tápláléka legyen, az első hetekben még túróval 
pótolják az eleséget, azonban istállótrágyának és zöldség- (konyha-) 
hulladéknak a csendesebb kanyarulatokban való elhelyezésével 
gondoskodnak arról is, hogy a halak táplálékául szolgáló alsóbb
rendű szervezetek minél inkább elszaporodjanak. 

* 
Amint látjuk, dr. Heintz czikke sok érdekes eszmét vet fel

színre, ezek közül kétségtelenül legérdekesebbek és hazai viszo
nyaink között legkevésbbé ismertek a horgászatnak megfelelő érté
kelése, az általános állattenyésztési elveknek a halászat körében 
való alkalmazása, az ő saját rendszerű költőedényének és haltartó
jának ismertetése, ivadéknevelés árkokban. Mindezek az eszmék 
külföldön már évek óta nem mennek újságszámba. Ausztria, Német
ország és Svájczban végzett tanulmányutam ideje alatt e téren 
magam is számos figyelemreméltó tapasztalatot tettem, amelyről 
alkalomadtán e helyen még beszámolok. 

c2? ű£ c2t 

FAKERESKEDELEM. 

A faüzlet helyzete. 

K özel másfél éve, hogy a fapiaczon uralkodott élénkséget teljes 
üzlettelenség váltotta fel. A balkán háború kitörése és az 
azzal együtt fellépett pénzválság a faüzlet fejlődését meg

akasztotta; a kereslet úgyszólván teljesen megszűnt, a belföldi és 
külföldi vállalatok üzemüket korlátozt.ík, ami természetesen a fa-
fogyasztást is hátrányosan befolyásolta. Természetes, hogy ily körül-
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menyek között a fatermélők rakhelyein óriási készletek halmozódtak 
fel, melyek a piaczot nyomják. Egyelőre nincs remény arra, hogy az 
üzlet fellendül; a pénz, ha egyáltalában kerül, akkor nagyon drágán 
kapható s igy minden vállalkozás meg van bénitva. A jelzálogüzlet 
teljes pangása folytán az építési tevékenység szünetel és ennek a 
körülménynek tulajdonítandó, hogy az épületfa iránti kereslet a 
minimumra hanyatlott. 

A kivitel terén a nyugateurópai piaczokon küzdenünk kell a 
külföld versenyével, amely egyre hevesebbé válik. Különösen az 
orosz áru versenyzik a magyar termékekkel, mely áru a nagy 
távolság daczára olcsóbb a magyar árunál. Oroszország fakivitele 
a német és angol piaczon jelentős szerepet játszik, amennyiben 
ezen államok faszükségletének jelentékeny részét Oroszország 
fedezi. A Földközi-tenger medenczéjében elég kedvező az üzlet
menet, de a magyar fa kivitelét a balkán háború és Románia 
akadékoskodása gátolta. 

A puhafapiaczon az őszi üzlet sem hozta meg a régóta várt 
fellendülést. Az árvízkárok által sújtott vidéki lakosság vásárló 
képessége nagyon gyenge, a városokban a pénzhiány gátolja az 
üzlet fellendülését, úgy hogy a vidéki fakereskedők minden vásár
lástól tartózkodnak. 

Daczára a faüzlet vigasztalan helyzetének, a faárak megtar
tották eddigi színvonalukat. Kétségtelen azonban, hogy azok a 
czégek, akiknek kötelezettségeik teljesítésére nagyobb összegekre 
van szükségük, a szállított áru jobb osztályozásával előnyöket 
nyújtanak vevőiknek. A kartell működése e téren igen előnyös 
következményekkel járt, amennyiben megakadályozta a piacz 
leromlását. 

A kartell vezetősége azonban nem elégszik meg azzal, hogy 
árszabályozó tényezőként szerepeljen, hanem most az eladás köz
pontosítását tervezi olyképen, hogy egy vagy több nagy pénz
intézet támogatásával az érdekkörébe tartozó czégek áruira előleget 
adna az érték 85%-áig és az eladást csekély jutalék fejében 
végezné. A puhafakartell e terve az egész vonalon nagy elégedet
lenséget és visszatetszést szült és kétségtelen, hogy a fafogyasztók 
a kartell központi eladási irodájával szemben határozott lépésekre 
szánják el magukat. 



Máris hallatszik, hogy a detailfakereskedŐk, akik saját érdekeiket 
a kartell működésének kiterjesztése által sértve látják, energikus 
akcziót indítanak és a kormányhoz fordulnak orvoslásért. 

A központi eladási iroda kenyerétől fosztaná meg a nagy
kereskedőket, ügynököket, utazókat, akik ezen okból küzdenek a 
kartell eladási irodája ellen. 

A keményfaüzlet is a rossz pénzviszonyok hatása alatt áll. 
A kereslet az egész vonalon jelentékenyen megcsappant és a 
kereslet hiánya az összes czikkeknél észlelhető. Tölgyrönkők, melyek 
tölgyfakivitelünk jelentékeny részét teszik, ugy a bel-, mint a kül
földi piaezokon el vannak hanyagolva, ami az illető piaezok kedve
zőtlen gazdasági viszonyaira vezetendő vissza. A tölgyfürészáru 
iránti kereslet is megcsappant, mert az ily fát feldolgozó ipartelepek 
rosszul vannak foglalkoztatva. Dongafából csak csekély mennyiségeket 
exportálunk, mert az orosz és amerikai áru eddigi fogyasztási 
piaczainkon napról-napra nagyobb teret hódit. A belföldi üzlet 
is nehézségekkel küzd; egyrészt a rossz szőlőtermés, másrészt 
pedig a hűvös nyár, valamint a lakosság rossz kereseti viszonyai 
hátráltatják a hordóüzlet fejlődését, amennyiben a bor- és sör
fogyasztás megcsappanása folytán a termelők és gyárak ujabb 
hordók beszerzésétől tartózkodnak. 

A talpfaüzlet is szenved a kedvezőtlen viszonyok súlya alatt; 
a Máv. már döntött a július 31-én benyújtott talpfaajánlatok felett. 
A Máv. által fizetett talpfaárak a következők: 

Góliát-talpfa 5.58 K 
Normáltalpfa 4.58 K 
Viczinális talpfa 14 cm 3.39 K 

16 cm 3.72 K 

Bükktalpfát a Máv. egyre nagyobb mennyiségben vásárol; 
nemcsak a legolcsóbb ajánlatokat fogadta el, hanem egyes 
termelőkkel alkutárgyalásokat folytatott azon czélból, hogy aján
latukat mérsékeljék. A Máv. által limitált árak 1914-re, 1915-re és 
1916-ra a következők: 



Góliát Normál Vicz. 14 cm Vicz. 16 cm 

Nagyenyedre: 

3 . 4 3 3 . 1 3 2 . 3 7 2 . 5 7 

Perecsenyre: 

3 . 4 2 3 . 2 2 | 2 . 4 6 2 . 5 5 

Mezőtelegdre: 

3 . 6 1 3 . 3 1 [ 2 . 5 5 2 . 7 7 

Sofronyára: 

3 . 6 6 | 3 . 3 6 | 2 . 6 0 2 . 7 3 

Dombóvárra: 

3 . 7 9 | 3 . 4 0 | 2 . 7 3 | 2 . 9 3 

A Máv. ezen eljárásával sérelmet követett el azon termelők
kel szemben, akiknek az ajánlatait egyszerűen mellőzte, mert 
ezek is — bár áldozatok árán — hajlandók lettek volna áraik 
mérséklésére. Miután a Máv. 1915. és 1916. évi talpfaszükségleté
nek jelentékeny részét nagyon olcsó árak mellett már most fedezte, 
a legközelebbi két évben csak jelentéktelen kiírásokra lehet számítani 
és igy az egész üzlet megsínyli a Máv. által ez alkalommal követett 
eljárás következményeit. 

A bükkfapiacz aránylag legkisebb mértékben érzi a rossz idők 
súlyát; a belföldi termelés értékesítése simán bonyolódik le, ki
elégítő árak mellett. A kivitel valamivel kisebb, mint tavaly; főleg 
frízekből és hordódongákból kevesebbet exportáltunk. A tüzifa-
üzlet az enyhe őszi időjárás következtében jóval kisebb, mint más 
években; az árak teljesen megfelelők és a mult évi árakat pár 
koronával meghaladják. 

Faszén iránt csak csekély érdeklődés mutatkozik és az első
rendű áruért vagononként legfeljebb 570 K-át lehet elérni buda
pesti paritással. Kőris- és jávorfa iránt csak csekély érdeklődés 
mutatkozik; e czikkek árában változás nem állott be. 

Mindezeket egybevetve, megállapíthatjuk, hogy a faüzlet hely
zete kedvezőtlen, azonban általános a remény, hogy a pénzviszonyok 
javulásával a faüzlet terén is ujabb fellendülés fog bekövetkezni. 

Fr. L. 


