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Tisztelt Közgyűlés!

Az elmúlt esztendő, amelyről alapszabályszerü 
kötelességünkhöz liiven a tisztelt Közgyűlésnek jelentést 
teszünk, egyesületünk fönállásának huszonnegyedik éve 
s immár a harmadik, amely a világháború jegyében 
folyt le. Súlyosan nehezedtek ebben az évben is a 
magyar fatermelésre, faiparra s fakereskedelemre a 
világháború által a gazdasági élet minden terén fel
idézett mélyreható változások és eltolódások; az ország 
fatermelése, faipara és kereskedelme ebben az évben 
is rendkívüli megpróbáltatásoknak volt kitéve, amelyek 
közepette létföntartása érdekében nehéz küzdelmet 
kellett vívnia.

A nehéz küzdelemben mégis némi megnyugvással 
állapíthatjuk meg, hogy az érdekeltségünket alkotó 
szakma a rendkívüli nehézségek, a számos fenyegető 
veszély közepette megállotta helyét s mint a hazai köz
gazdaság egyik legjelentékenyebb tényezője, pozícióját 
megvédte. Ha egyes tagtársaink a keleti szláv óriás 
betörési kísérletei, de a jelentés évében még inkább 
a délkeleti szomszéd álnok orvtámadása következtében 
sokat szenvedtek is, ha az egész szakma türelmét és 
kitartását a szállítási és forgalmi nehézségek, valamint 
az élelmiszer rekvirálások erősen próbára is tették: 
általában m gis azt mondhatni, hogy a vállalatok túl
nyomó zöme fenn tudta tartani üzemét, megóvta élet- 
képességét, és evvel nagyban hozzájárult harckészsé
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günknek emeléséhez és a vérzivataros időkben annyira 
szükséges kitartáshoz s a világraszóló nagy mérkőzés
ben hőn óhajtott sikert és ezzel remélhetőleg a békés 
munkálkodás boldog korszakát közelebb hozni segiteti,

Az elért eredmények kivivása körül fontos szerep 
jutott egyesületünknek, mely a lefolyt évben is min
den igyekezetét arra forditotta, hogy a faipar és a fa
kereskedelem jogos érdekei minden irányban megvé
dessenek, különösen pedig, hogy a produktív munka 
útjába eső háborús akadályok és nehézségek eltávolít
tassanak és elhárittassanak.

Sokoldalú működésűnk közérdekű voltának elisme
rését kell abban látnunk, hogy egyesületünk súlya és 
tekintélye a háború alatt számottevően gyarapodott. 
Tagjaink gárdája állhatatosan kitart mellettünk és 
állandóan szaporodik, másfelől az illetékes kormányzati 
tényezők egyesületünket, mint a hazai faipar és fakeres
kedelem érdekeinek hivatott képviselőjét s a kormányzat 
és az érdekeltség közti érintkezés szervét állandóan és 
sűrűén igénybe veszik. Az egyesületünk működése 
iránt viseltetett ezen megértő jóakaratért a magas kor
mányt hála és köszönet illeti meg.

Mielőtt beszámolónk részleteibe fognánk, lehetetlen 
emlékezés nélkül elhaladnunk ama történelmi jelentő
ségű gyászos esemény mellett, a melya világot rengető 
háború vihara közepette is a harctéren s itthon a 
paloták termeitől az utolsó kunyhóig minden magyar 
ember szivét egyaránt megremegtette s ez jóságos 
királyunknak I. Ferenc Józsefnek halála. Lelkűnkben 
mély megdöbbenéssel egy pillanatra félbehagytuk az 
ágyudörgés és fegyverzörej közt idehaza folytatott lázas 
munkát, hogy visszatekintsünk a megdicsőült bölcs 
uralkodása alatt lefolyt hosszú korszakra, amelyben 
mai alkotmányos, politikai, kulturális, közgazdasági 
életünk, szóval nemzeti létünk fundamentumai rakattak 
le. Uralkodói és emberi erényektől tündöklő alakja 
mindnyájunk örök emlékezetében van vésve s az ő
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nagy alkotásai a késő utódok számára is ércnél 
maradandóbban fogják hirdetni az ő dicsőségét.

Nehéz vérzivataros időkben követte őt a trónon 
Felséges Urunk és királyunk Károly. Alattvalói 
hódolattal és bizalommal telve fordul hozzá tekintetünk 
azzal a fohásszal ajkunkon, vajha az ő biztos keze 
vezérelje országunknak a világháború hullámaitól ren
getett, de annak minden viharát s ezernyi szenvedé
seit oly csodálatra méltó hősiességei és kitartással 
álló és leküzdő hajóját a mielőbbi dicsőséges és áldást- 
liozó béke biztos nyugalmas révébe.

*

Áttérve ezek után az 1916. évben kifejtett műkö
désünk részletesebb — jól lehet titkári irodánknak folyó 
teendőkkel való tulhalmozása, valamint Dr. Ferenc
titkárunk hadbanállása folytán lehetőleg rövidre fogott 

ismertetésére, mindenekelőtt a katonai felmentések 
ügyéről kell megemlékeznünk, mely az egyesület mun
káját igen kiterjedt mértékben igénybe vette. Az e rész
ből az előző évben megindult akciónk folytatásakép 
jelentésünk évének első hónapjaiban az egyesületünk 
kebelébe tartozó cégek főnökei, tisztviselői és munkásai 
fölmentése érdekében számos kérvényt készítettünk el 
és továbbítottunk.

Időközben sikerült a magas kormánynál kieszközöl
nünk, hogy az országos érdekű talpfa-, tűzifa- és bánya- 
fatermelésnél alkalmazott munkások és vezetők időhöz 
kötött felmentései egy általános hatályú intézkedéssel az 
1916. évi március hó 31-ig meghosszabittattak. Ezután 
jelentésünk évébén még három Ízben kértük és sikerült is 
kivívnunk a fölmentési határidő általános 
tását, mely előbb junius 31-ig, aztán október 1-ig, majd 
az 1917. évi április hó 1-ig engedélyeztetett. Eközben 
egyúttal az automatikus meghosszabitás kedvezménye 
a felmentetteknek mind szélesebb körére terjesztetett ki 
és pedig előbb a talpfa-, tűzifa- és bányafatermelésen

Katonai felmen
tések.
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Katonai szak
munkások át

engedése.

kívül a fűrészek, majd a cellulózéii, faszén, mű- és 
haszonfatermeiés és e fanemek szállítása valamint a 
gőzfürészek és tüzifanagyvágók, továbbá az erdészeti 
építkezések körében tevékeny különböző alkalmazottakra 
és munkaerőkre, a honvédelmi és a hadügyminisztériumok 
által felmentetteken kivid a cs. és kir. katonai (hadtest) 
és a honvédkerületi parancsnokságok által felmentettekre 
is. Az általános meghosszabitást kimondó rendeletek ki
kiadása előtt pedig sok esetben közrejártunk aziránt, 
hogy a felmentettek a döntést munkahelyükön bevár
hassák.

A folyton megújuló sorozások és bemutató szemlék 
folytán szükségessé vált uj fölmentési kérelmekre vala
mint az üzemi érdekből kívánatos időleges szabadságo
lásokra vonatkozó tudnivalókról az érdekelteket állan
dóan informáltuk s ily ügyekben tagjaink érdekében 
közben jártunk és felvilágositásokat adtunk.

Igen sok dolgot adott az egyesületünknek a katonai 
szakmunkások átengedésének ügye. így a talpfa-, bányafa* 
és tüzifatermelés céljára 5000 szakmunkásnak a hadia
kéit sereg létszámából való átengedését kértük s a 
nyert felhívás folytán a szakmunkásoknak szétosztása 
iránt a tagjainkkal folytatott tárgyalások alapján terve
zetet terjesztettünk elő. A katonai munkásosztagok a 
cs. és kir. kát. parancsnokságoknál állíttattak egybe.

Javaslatunk folytán aztán a katonai szakmunkások 
kiosztása folyamatba tétetett s egyesületünk a munkások 
irányítása s rendeltetési helyükre juttatása körül szintén 
közreműködött. Amig az érdekeltségnek egyesületünk 
által támogatott az a törekvése, hogy a katonai szak
munkások száma 8000 főre felemeltessék, vagy ha az 
lehetséges nem volna, úgy a szakma legalább az 5000 
munkást megkapja, nyilván egyéb szempontokból ki
folyólag nem vezetett eredményre, úgy legalább sike
rült elérnünk, hogy a kivezényelt katonai osztagok
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alkalmaztatási határideje meghosszabbitassék. Idevonat- 
kozóari széles körben folytatott akciónk eredményekép 
ugyanis a kivezényelt katonai erdei szakmunkások (fa
vágók, fafaragók, tutajosok és talpfatermelők) kirende
lése több rendbeli részleges intézkedés után, végül 
1917. március 31-ig meghosszabbittatott.

Több esetben előfordulván, hogy a földművelés- 
ügyi miniszter a hadügyminiszternek rendelkezése alapján 
több cég katonai erdei munkásainak visszahívását elren
delte, a rendelkezést az illetőkhöz megfelelően továbbí
tottuk. Miután pedig a katonai hatóságok a cégek által 
visszautalt munkások szakavatatlansága miatt még nehéz
ségeket is támasztottak, ismételten közben jártunk a 
fölművelésügyi minisztériumnál, kifejtvén, hogy a kato
nai hatóság annak idején elég sajnálatosan szakavatatlan 
munkásokat utalt ki és ennélfogva nem várhatja s kíván
hatja, hogy a visszaküldött munkaerők a talpfafaragás
hoz megkívántaié szakértelemmel bírjanak.

Hadifoglyok rin-
„ delkezésre

A  mezőgazdasági munkaidény elején tagjaink köré- bocsátása.
bői panaszok hangozván el a miatt, hogy a fakitermelés 
céljára igénybe vett hadifoglyok,valamint közerő és 
katonai munkásosztagok a vármegyei munkabizottságok 
által mezőgazdasági célokra elvonatnak, behatóan in
dokolt beadványokban kértük a kormánytól ezen hely
telen intézkedések beszüntetését. Az idő előrehaladván, 
ismét azt kértük, hogy az aratáshoz elvont munkaerők az 
aratási munkálatok befejezése után a munkaadóiknak, 
akiktől elvonattak, haladéktalanul visszaadassanak. E kéré
sünket a földművelésügyi miniszter ur a hadifoglyok 
tekintetében teljesítette.

Faüzemek 
munkásainak s 

jármüveinek
A hadiszolgáltatások tárgyában az előző évben 

folyamatba tett akciónk eredménye volt a honvédelmi mentése, 
m. kir. miniszternek az 1916. évi április hó 22-én
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Élelmezési s 
takarmány éllé 
tási kérdések.

kelt, 104.022/2()b —1916. számú rendelete, mellyel 
a 239.149/20 b számú rendelet a bányafa-, talpfa- és 
cellulozefát termelő üzemekre és vállalatokra kiterjesz
tetett és a törvényhatóságok felhivattak, hogy az em
lített üzemeknél alkalmazott egyének személyes hadi- 
szolgáltatások teljesítésére egyáltalában ne, jármüveik 
és igavonó állataik pedig csak azokban az esetekben 
rendeltessenek ki, ha a katonai részről történő igénylés
nek kiállítása más járművek és állatok rendelkezésére 
bocsájtásával nem történhetik. Ezen intézkedés a fakiter
melésre számottevő kedvezményt jelentett.

Az élelmezés kérdése a lefolyt évben is kiváló gon
doskodásunk tárgya volt, nemkülönben a fatermeléshez 
nélkülözhetetlen igásállatok t ügye 
is. E tárgyakban számos beadványt intéztünk a kor
mány illetékes tagjaihoz, a Máv-hoz, úgyszintén az idő
közben létesült Országos Közélelmezési Hivatalhoz, kéré
seinket szóbelileg is szorgalmaztuk s bár azok nem 
minden esetben nyertek kedvező vagy kielégítő elin
tézést, mégis sikerült annyit elérni, hogy a fennforgó 
rendkívüli súlyos viszonyok közt a fatermelés üzem
folytonosságának, bárha csak korlátozott mértékben való 
fenntarthatásához elengedhetetlenül szükséges élelmi
szerek és takarmány legminimálisabb mennyisége bizto
sítható volt. Hangsúlyozandó azonban, hogy jelentésünk 
évében az élelmiszerkészleteknek rendkívül szűkös volta, 
hellyel-közzel való hiánya igen jelentékeny mértékben 
kedvezőtlenül befolyásolták a fatermelés eredményét s 
hogy a jövőre nézve ezen a bajon segíteni a kormány
zatnak a közjó iránt való elsőrendű kötelessége.

Idevágó akciónk fontosabb mozzanatairól beszá
molva, jelenthetjük, hogy az illetékes tényezőkkel foly
tatott szóbeli tárgyalások eredményekép mindjárt az 
év elején biztosíttatott az egyesület meghallgattatása az 
élelmezés nagyfontosságu kérdéseiben s nevezetesen
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a közvetlen érintkezés lehetősége az ezen ügyek inté
zésére hivatott belügyminisztériummal.

A tél végén behatóan indokolt előterjesztést intéz
tünk a földmivelési, a kereskedelemügyi s a belügymi
niszter urakhoz, melyben rámutattunk arra, hogy tag
jaink a fatermelő telepeiken és üzemeikben foglalkoz
tatott, részint polgári, részint szabadságolt és felmentett, 
valamint kirendelt katonai munkások élelmezéséről csak 
a legnagyobb erőfeszítésnek árán képesek gondoskodni 
s az a veszély fenyeget, hogy az élelmiszerek hiánya 
miatt a fatermelés országszerte megakad s tagjaink 
minden igyekezetük mellett sem lesznek képesek a 
katonai hatóságokkal, m. kir. államvasutakkal, a nagyobb 
városokkal, a törvényhatóságokkal és községekkel szem
ben vállalt kötelezettségeinek eleget tenni Ebből kifo
lyólag rendeleti intézkedést kértünk oly irányban, hogy 
a famunkások ellátására szükséges lisztet, qabonár, 
továbbá a lisztpótló anyagokat, mint burgonyát és ten
gerit, tagjaink akadálytalanul beszerezhessék, ille
tőleg e cikkek részükre rendelkezésre bocsájtassanak, 
Nyomatékkai hangsúlyoztuk ez alkalommal, hogy a fa
munkások általános élelmezésére vonatkozó eme jogos 
és méltányos kérelmünk nemcsak a szorosabb értelem
ben vett Magyarországra, hanem a Horvát-szlavon társ
országokra is vonatkozik, tekintve, hogy ottani tagtár
sainknak az anyaországbeli termelőkéivel teljesen azonos 
érdekeik vannak s a hazai faszükséglet igen jelentékeny 
része horvát-szlavonországi faállományból fedeztetvén, 
az ottani termelők az egész magyar birodalom közös 
érdekét épp úgy szolgálják, mint magyarországi szak
társaik. E kívánalmainkat a bányafa és talpfatermelés 
ügyében a földművelésügyi minisztériumban március hó 
11-én egyesületünk bevonásával megtartott szakérte
kezleten újból hangsúlyoztuk és a szakértekezleten felho
zottakat összefoglaló felterjesztésünkben megismételtük,

Fáradozásaink eredményekép a fatermelő mun
kások élelmezésről, illetőleg liszttel és kenyérrel
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való ellátásáról — különös figyelemmel a talpfa, 
hányafa és tüzifamunkásokra — az ellátásnak törvény- 
hatóság szerint való szervezése során gondoskodás 
történt, amennyiben a területükön levő elláttatlanok 
liszttel való ellátása a törvényhatóságok feladatává 
tétetett s e célból részükre a lisztkészlet a Hadi Ter
mény R. T. utján kiutaltatott (K. M. 18603/916. és 
B. M. 34348/916—III. c) Az erről szóló értesítés 
kapcsán a belügyminiszter ur megjegyezte, hogy ameny- 
nyiben a munkások liszttel való ellátása tekintetében 
valahol lényeges hiányok vagy fennakadások merül
nének fel, eziránt hozzáintézett indokolt kérelemre 
kész az ügyet vizsgálat tárgyává tenni és megfelelően 
intézkedni. Ezenkívül a fatermelő üzemek részére 
szükséges tengeri biztosítása érdekében a földművelés
ügyi miniszter 1916. évi március 20-án 22413/916. 
szám alatt kelt leiratával számottevő kedvezményt lép
tetett életbe. A takarmányozás céljára kért tengerit 
illetőleg ugyan a miniszter ur, hivatkozva arra, hogy 
a közszükségleti célokra rekvirált, s a Haditermény 
részvénytársaság által vásárolt tengerikészlet kizárólag 
a hadsereg és a tengerivel táplálkozó lakosság szük
ségletének fedezésére van hivatva, kijelentette, hogy 
a fatermelésnél alkalmazott fuvarerő takarmányozásáról 
gondoskodni nincs módjában s az érdekelt vállalatokat 
arra utalta, hogy a takarmányozási célra szükséges 
tengerimennyiséget a 19000/916. szám alatt ki
adott földművelésügyi miniszteri rendeletben meg
adott módozatok szerint iparkodjanak beszerezni. He 
a munkások élelmezésére szolgáló tengerikészlet ren
delkezésre bocsájtása iránt feltétlenül gondoskodni 
kívánván, a miniszter ur az összes érdekelt fater
melőket az egyesület utján felhivatta, hogy az erdély- 
részi vármegyékben levő ipartelepeik szükségleteinek 
kielégítése iránti kérelmeikkel a földművelésügyi minisz
térium kolozsvári kirendeltségéhez, a Máramaros vár
megyében levő telepek tulajdonosai a vármegye fő
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ispánjához, bizonyos névszerint felsorolt vármegyék 
területén levő faipartelepek tulajdonosai az illető vár
megye alispánjához, végül a többi törvényhatóságok 
területén levők közvetlenül a földművelésügyi minisz
terhez forduljanak.

Végül a cserzőanyagnak kielégítő mennyiségben 
való előállításának biztosítása érdekében a 8464/915. 
M. E. és 142788/915. F. M. rendeletekben lefektetett 
intenciók szellemében a belügyminiszter f. április hó 
21-én 55405/916—lile szám alatt kelt rendeletével 
külön is felhívta a törvényhatóságok első tisztviselőit, 
hogy a cserzőanyagtermeléssel foglalkozóknak gaboná
val és liszttel való ellátásáról minden esetben feltét
lenül és haladék nélkül gondoskodjanak és a törvény- 
hatóság lisztszükségletében ez alapon beálló többletet 
a megfelelő kiutalás iránti intézkedhetés végett ő 
hozzá azonnal jelentsék be.

Részben uj helyzetet teremtettek az élelmezés 
terén a kormánynak az 1916. évi termés felhaszná
lása iránt kibocsájtott rendelkezései, nevezetesen az 
1916. évi búza-, rozs-, kétszeres-, köles-, árpa- és 
zabteríiiésnek zár alá vételéről szóló 1750/916. M. E. 
számú rendelete és a vásárlási igazolványokról, őrlési 
tanúsítványokról, valamint a lakosságnak gabonával 
és liszttel való hatósági ellátásáról szóló 2117/916. 
M. E. számú rendelet. Ezek értelmében a korábbi 
rendelkezésektől eltérőleg búzát a saját házi szükség
let céljára (vásárlási igazolvány alapján) szabad kéz
ből csakis a lakóhely határában lévén megengedve 
vásárolni, a közvetlen vásárlás kedvezményéből a 
fatermelővállalatok, melyeknek üzemei az esetek túl
nyomó többségében a búza és gabonatermő helyektől 
távol feküsznek, de facto kizárattak. A fatermelő 
üzemek munkásainak élelmezését s ezzel az ország 
egész fatermelésének üzemfolytonosságát a következő 
termelési évad idején veszélyeztető emez intézkedés 
ellen előterjesztést tettünk a magyar királyi, valamint a
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horvát országos kormánynak, kérve, hogy a fatermelő 
üzemek mindennemű házi és gazdasági szükségletének 
fedezésére, ideértve ngy a munkások élelmezését, mint 
az igavonó állatok takarmányozását, a szükséges búza 
és egyéb gabonamennyiségek a kiadandó igazolványok 
alapján az egész országban bárhol, bármely törvény- 
hatóság területén bevásárolhatok legyenek.

Sajnos, e kérésünk nem talált meghallgatásra s 
az élelmiszerellátás javítása érdekében kifejtett akciónk, 
melyet időközben a Magyar Gyáriparosok Országos 
Szövetségével karöltve folytattunk, érdekeltségünkre 
nézve közvetlen eredménnyel nem járt. A helyzet az 
előző évhez képest rosszabodott s az élelmezés körül 
a törvényhatóság első tisztviselője által való ellátásnak 
mindinkább előtérbe való helyezése a fatermelőkre nézve 
keserves megpróbáltatásokat hozott. Midőn aztán a kor
mány az élelmezési diktatúrának egy nemét az Orszá
gos Közélelmezési Hivatalban megteremtette, az ez 
által elrendelt ismételt rekvirálások folytán, amelyek 
során a fatermelőktől a teljesen az előirt legális uta
kon, de rengeteg fáradsággal és áldozatokkal beszerzett 
készletek mélyen beszerzési értékük alatt elvétettek, 
vagy azoknak rendeltetési helyükre való szállítása meg
akadályoztatott, a helyzet a fatermelő üzemekre nézve 
még súlyosbodott. Ismételve rámutattunk e bajokra az 
az Országos Közélelmezési Hivatalhoz intézett beadvá
nyainkban -— külön beadványban foglalkozván a fa
termelés szempontjából különös fontossággal bíró ten
gerit illetőleg, a bevásárolt készletek szállítási igazol
ványai körüli nehézségekkel. — Ha — már csak e 
jelentésünk évére következő naptári év elején — c 
téren és pedig a Közélelmezési Hivatal megértő, jóaka
rata közbelépése és befolyása révén némi kis javulás 
volt tapasztalható, úgy ismételnünk kell, hogy az élel
mezés körüli szerfeletti bajok és nehézségek azért, saj
nos korántsem szűntek meg s hogy ezért a fatermelés 
akadálytalan folytatásának biztosítása érdekében a kor-
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mányzat s az összes erre hivatott tényezőknek átfogó 
s hatályos intézkedéseire égetően szükség van.

A faterrnelés sikeres folytatásához nélkülözhetet
len fuvarerők biztosítása érdekében mindjárt az év 
legelején alkalmunk nyilt közbelépni, több vidéki tag- 
társunk panaszából arról értesülvén, hogy az ottani 
főszolgabiró a községek elöljáróságai közreműködésével 
a falubeli fuvarozókat azzal fenyegeti, hogy csakis 
bizonyos, a helyi hatóságok által előnyben részesített 
célok érdekében vállaljanak fuvart, ami által a környék
beli fatermelők el voltak zárva attól a lehetőségtől, hogy 
fuvart kapjanak Ez ügyben a sérelmet szenvedett 
tagtársaink érdekében a földművelésügyi miniszterhez 
fordultunk orvoslásért.

Junius hó elején érkezett az egyesülethez a pénzügy- 
miniszter ur 56.646 számú leirata, melyben közölte a cs. 
és kír. hadügyminiszter azon elhatározását, hogy a 
tavaszi mezőgazdasági munkálatok befejezése után a 
hadsereg által nélkülözhető lovakat konkrét kérelmek 
előterjesztése esetében az elszállításra váró 
készletek el fuvarozására a hadseregfőparancsnokság 
rendelkezésre fogja bocsájtani. amiről a hazai bányafa- 
termelő érdekeltség örömmel vett tudomást. Minthogy 
azonban az érdekeltek rámutattak arra, hogy a fater
melő vállalatok egyedül a lovaknak szerszám, szekerek 
és megfelelő kocsis-személyzet hijján sok esetben nem 
jól vehetik hasznát és ezért megfelelő további intéz
kedésekre van szükség, — a hadiérdekből elsőrangú 
fontosságú szón- és egyéb bányák üzemének zavartalan 
fenntartásához nélkülözhetetlen bányafamennyiségek 
biztositása végett elsősorban kértük, hogy a jelzett 
célra lehetőleg teljes fogatok, jármüvekkel együtt bocsáj- 
tassanak a fatermelők rendelkezésére, vagy legalább 
lovak szerszámmal fölszerelve utaltassanak ki, mert az 
utóbbival a bányafatermelők nem rendelkeznek. Mint-

Fuvarerö bizto
sítása
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hogy pedig előrelátható volt, hogy a fuvarerők a kincs* 
tári katonalovak átengedése dacára elégtelenek lesznek, 
intézkedést kértüuk a lakosság fuvarerejének a faelszál- 
litás céljára közerőkép való kirendelése iránt. Egyben 
a bányafára kért kedvezményeket és előnyöket a szintén 
elsőrangú fontosságú talpfa és tűzifa készleteinek elszál
lítására is kiterjeszteni, illetőleg életbe léptetni kértük.

E lépésünk első eredménye volt a m. kir. hon
védelmi minisztériumnak egy leirata, melyben az igé
nyelhető katonalovak iránt mutatkozó szükséglet nagysá
gáról előzetes tájékozást szerzendő. elrendelte az 
lításra váró bányafa, talpfa tűzi fakészletek országos 
összeírását. E munkálatot egyesületünk az előirt táblá
zat segítségével sikeresen elvégezte és az egybegyült 
anyagot a honvédelmi miniszterhez fölterjesztette.

Lépéseinkre két irányban történt intézkedés. Elő
ször a földmüvelésügyiminiszter felhatalmazta a külön
böző vármegyék alispánjait, hogy a közszügségletre 
szállítandó tűzifa, talpfa és bányafakészleteknek rendel
tetési helyükre való elfuvarozhatása végett a fogatos 
jármüveket és azok tulajdonosait mindazon esetekben, 
amikor a szállítás el nem hárítható okból másként nem 
teljesíthető, kirendelhessék. Egyben a miniszter a foga
tos jármüvek átengedése és a személyes szolgálta
tásokért térítés címén 100 %-kal több dijat állapított 
meg, mint amennyi az egyes községekben ugyanolyan 
munkának a díjazása a háborút megelőző időben volt.

A másik idevonatkozó intézkedés a cs. és kir. 
hadügyminisztériumnak az 1916. évi október hó 9-én 
kelt 20.700 res.-Hbt. 10. számú rendelete, amely a 
katonalovaknak mező és e célokra való 
átengedésének módozatait szabályozta. Mindkét rendeletet 
megfelelő módon az érdekeltség tudomására hoztuk.

Talpfa és tűzifa ,
kérdések A vasúti talpfa termelesenek előmozdítása érde

kében a talpfára vonatkozó nyári termelési tilalomnak
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megszüntetését szorgalmaztuk a földművelésügyi minisz
terhez intézett beadvány utján. Panaszok hangozván 
fel a Máv. részére szállított talpfák késedelmes átvétele 
és a bükktalpfák megfülledéso miatt, e tárgyban a 
Mávnál közbenjártunk és a felmerült ellentétek elsimí
tásában közreműködtünk.

A m. kir. államvasutakkal a háború előtti időben 
kötött talpfa- és tüzifas-.állitások tárgyában az 11)16. év 
első és másodok felében is behatóan indokolt bead
ványokat intéztünk a Máv. igazgatóságához, melyekben 
mindenkor a helyzetnek és időpontnak megfelelő, a 
háború által előidézett és előre nem látott rendkívüli 
viszonyokhoz mért méltányos íelárak, szállítási halasz
tások és egyéb kedvezmények engedélyezését kértünk.
E kérelmünk elől a Máv. igazgatósága nem zárkózott 
el s a méltányosság alapján álló elhatározásait esetről- 
esetre az illető érdekelt szállítókkal közvetlenül közölte, 
megjegyeztetvén, hogy főtörekvése — s ebben az 
igazgatóságot az egyesület is a maga erkölcsi befolyá
sával hathatósan támogata — az volt, hogy a Máv. 
részére szükséges, lekötött talpfamennyiségek a lehető
séghez mért legnagyobb mértékben leszállításra kerül
jenek.

Budapest tűzifa- 
g! Iátá t iBudapest székesfőváros tűzi faellátása az 1916. évi 

május hó 1-től az 1917. évi március hó 31-éig ter
jedő időre vonatkozólag az egyesület közreműködésével 
olvkép biztosíttatott, hogy egyes tüzifatermelő tagtár- 
saink szerződésileg kötelezték magukat bizonyos mér
sékelt árakon a szükséges tüzifamennyiségek szállí
tására, mely szerződésileg elvállalt kötelezettség tel
jesítésének lehetővé tétele érdekében a földművelésügyi 
miniszter a szerződéses tüzifaszállitók részére messze
menő támogatást nyújtott, nevezetesen a munkások 
fölmentése, hadifogolymunkások, közerő, fuvarerők, jár
müvek és igásállatok rendelkezésre bocsájtása stb. által.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



16

Az egyesület 
tevékenysége a 

csertermeles 
érdekében

Amikor aztán a hidegebb évszak beálltakor a főváros 
tüzifaellátása a vasúti szállitási nehézségek folytán a 
legkomolyabban veszélyeztetett, az egyesület az Országos 
Közélelmezési Hivatalhoz fordult, sürgősen kérve az e 
tárgyban november hó 1-én megtartott értekezleten és 
külön írásban is, a főváros részére szánt tűzifa külde
ményekhez szükséges waggonok kiutalását és a tűzifa 
rendszeres szállításának céljára szolgáló külön, zárt, 
u. n. forda-vonatok rendszeresítését.

A Közélelmezési Hivatal elnöke az egyesület kimu
tatásában feltüntetett tüzifakészletek elszállítására a fel
sorolt állomásokon a szükséges waggonoknak sürgős 
rendelkezésre bocsájtása iránt a m. kir. államvasutak 
igazgatóságát pártolólag nyomatékosan felhívta, amivel 
a kívánt eredmény eléretett.

Külön fejezetet alkot az egyesületnek a hazai cser
termelés érdekében kifejtett tevékenysége. Mindjárt az 
év elején a földművelésügyi m. kir. miniszter utalással 
arra, hogy a cserzőanyagok fokozottabb mértékben való 
előállítása és forgalombahozatala — tekintettel a had
sereg bőrszükségletére — elsőrendű közérdek, mellőzte 
bár a Bőripari Központnak a kényszertermelés elrende
lésére irányuló kérelmét, de 142788/1915.-I./A.-2. számú 
rendeletével a csertermelés előmozdítása érdekében 
azokat a főbb kedvezményeket, amelyekben a városok, 
közintézmények, vasutak, bányák stb. részére szükséges 
tűzifa, talpfa és bányafa fatermelését és szállítását az 
1915. évi október hó 28-án kelt 109. 321, számú 
F. M. rendelet részesitette, a cserzőanyagok termelői 
és szállítói részére is kilátásba helyezte. Ezzel kapcso
latban a honvédelmi miniszter 4600/eM. M,/A-916 számú 
rendeletével a cserzőanyag kitermeléséhez szükséges 
munkaerőknek biztosítása végett a vonatkozó fölmen
tések módozatait, valamint hadifoglyoknak cserzőanyag
termelés céljára való rendelkezésére bocsájtását szabá-
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lyozta. A cserzőanyagtermelés részére kellő mennyiségű 
munkaerők biztosithatása végett az Országos Közgazda- 
sági Tanácshoz intézett beadványunkban továbbmenő 
intézkedéseket kértünk, mire a honvédelmi miniszter ur 
137.219./916. M.EJ A. számú leiratában kijelentette, 
hogy a csertermelés idejére a 30-42 éves népfelkelők 
is felmentetnek és hogy az erdei szakmunkásokból 
összeállított munkásosztagok (Forstkaderok) a cserter
meléshez is kiutaltatnak. Emellett az egyesület a ren
delkezésre álló eszközökkel propagandát fejtett ki oly 
irányban, hogy tagjai a cserkéreg termelést minél 
intenzivebben karolják föl.

Ez az akció teljes eredménnyel járt s annak ki- 
folyásakép jelentős cserkéregmennyiségek termeltettek, 
melyek nemcsak a folyó évi szükséglet fedezésére vol
tak elegendők, hanem az 1917. évi szükségletre is volt 
belőlük jutandó. Ekkor azonban csalódás érte a terme
lőket, amennyiben a Borközpont, miután a hadsereg 
legsürgősebb szükséglete fedeztetett, a megvételre felaján
lott cserkéregkészletek lehivása s a szállított mennyi
ségek átvétele körül mindenféle nehézségeket támasz
tott. Miután a Borközponthoz e tárgyban intézett bead
ványunk nem hozta meg a kívánt eredményt, a kor
mányhoz intéztünk behatóan indokolt előterjesztést, 
aminek eredményekép a bajok orvoslása iránt a tárgya
lások folyamatba tétettek, A további fejlemények már 
kívül esnek jelentésünk időbeli keretén.

Az egyesület által lankadatlanul propagált célok 
szolgálatában egy lépést jelent a kereskedelemügyi 
miniszter 5298/III.—916. számú rendelete, mellyel 
az erdei vasutak létesítésének. előmozdítása érdekében 
a kézi és állati erőre berendezkedő erdei vasutak 
építésére vonatkozó eljárást egyszerűsítő, gyakorlatias 
rendelkezések léptettek életbe. Jelentjük továbbá, hogy 
kérelmünkre a földművelésügyi minister ur a törvény-

Egyéb háborút 
ügyek.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



18

hatóságok közigazgatási bizottságainak elnökeit fel
hatalmazta, hogy a háború tartama alatt a vágási, 
termelési és fuvarozási határidőket concrét esetekben 
meghosszabbíthassák.

A biztositó intézetek és a fával foglalkozó egyes 
cégek között nehézségek és nézeteltérések merülvén 
fel, a fa magasabb árában rejlő konjunkturális érték 
biztosítása kőiül, a megtartott értekezletek eredménye- 
kép az elnökség a hivatalos szaklap utján felhívta a 
tagok figyelmét az itt tekintetbe jövő érdekeik meg
védésére.

A bányafának az 1916. év folyamán a 1972/916 
M. fí. rendelettel elrendelt összeírása és zár alá vétele 
alkalmából intézkedést kértünk arra nézve, hogy a 
bányák részére készenálló bányafakészletek elszállítása 
akadálytalanul és késedelem nélkül történjék, amire 
nézve a kereskedelemügyi ministertől megnyugtató 
választ kaptunk. Ezzel kapcsolatban kértük, hogy a 
bányafára vonatkozó esetleges újabb intézkedések ki- 
bocsájtása előtt az egyesület hallgattassák meg. A 
háborús forgalmi adó jellegével bíró 30 %-os vasúti 
favardijtöbbletnek az áru vevője vagy eladója által 
leendő viselése kérdésében, beható megvitatás során 
az a felfogás domborodott ki, hogy a fuvartöbblet az 
árut terheli és azt a vevő tartozik viselni. Egyben a 
választmány elhatározta, hogy az egyesület behatóan 
foglalkozzék a Máv. által tervezett dijszabásemeléssel, 
a köteléki és exportdijszabások kérdéseivel,' valamint 
annak a visszásságnak a kiküszöbölésével, hogy a 
nyers és a kidolgozott fa ugyanazon díjszabás alá esik 
s e célra szükebb bizottságot küldött ki. Ez évben 
ismét foglalkoztatta az egyesületet az 
és kitakaritási határidők meghosszabbításának kérdése, 
amelyben azonban a választmány további lépések meg
tételét nem látta indokoltnak; foglalkozott továbbá az 
egyesület még a faárverések elhalasztásának és a 
nyilvános árverések mellőzésének kérdéseivel is. Köz-
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vétlenül az ellenségeskedésnek román részről való 
megkezdése előtt a budapesti kereskedelmi és ipar
kamarának a Romániába irányuló kér
déseiben véleményt adtunk, továbbá intézkedést kér
tünk a Bulgáriába szánt, Romániában feltartóztatott, 
faküldeményeknek továbbítása iránt. Ez akciók a fegy
verek zajában tárgytalanokká váltak.

A kereskedelemügyi miniszter 52815/VI. D. sz. 
alatt közölte az egyesülettel a világháborúban meg
rokkant katonák elhelyezésének módozatait és munka
közvetítési alkalmait s tagjaink között e nemes cél 
érdekében megfelelő akciót indítottunk.

Az Erdélyből menekült munkások visszaszerzése 
tárgyában a fennálló nehézségek közepette számbaj övó 
utakat és módokat hozzánk forduló tagtársainkkal 
közöltük.

Az erdélyi részeken felmerült hadikárok meg
térítése kérdésével behatóan foglalkozva, az e tárgyban 
megtartott szakértekezlet megállapodásához képest 
beadványt intéztünk a kormányhoz, melyben nyomós 
gyakorlati okok alapján sürgettük az előfordult hadi
károk mielőbbi gyors fölbecsülését.

Egyesületünk kiküldöttei utján résztvett a hadügy- 
ministerium 7. osztálya által kibocsájtott háborús ipari 
statisztikai kérdőivek revíziójának munkálataiban, me
lyek során az iparnak idevágó sérelmei a lehetőség
hez képest kiküszöböltettek.

A háborús gazdasági kérdésekkel szorosan össze 
nem függő működésünket illetőleg szabadjon mindenek
előtt kiemelnünk az autonom vámtarifa favámjai kér
dését.

A Magyar Vámpolitikai Központ ugyanis hozzá
szólás és észrevételezés céljából megküldötte az osztrák-

Az autonom 
vámtarifa fa

vamjai.
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magyar autonom vámtarifa revíziójának tárgyában 
készült emlékiratának egyes köteteit, amelyek a Vám- 
központnak az autonom vámtarifában foglalt favámokra 
vonatkozó javaslatait tartalmazták. E javaslatokat egye
sületünk beható bírálat tárgyává tette s a maga részé
ről idevonatkozólag érvényesítendő kívánságokat és 
javaslatokat két választmányi ülésen megállapítván, a 
Vámközponttal közölte. Kiemeltük, hogy a reánk nézve 
legfontosabb 134. tarifaszám tekintetében érvényesítendő 
vámjavaslatokat és kívánságokat illetőleg a helyzet 
lényegesen más, mint volt 1914-ben, a világháború 
kitörése előtt a favámok tárgyában tett előterjesztésünk 
idejében. Az erősen megváltozott viszonyok közepette, 
melyek a jövő alakulásokra is kétségkívül befolyással 
lesznek, sok tekintetben igazat kellett adnunk a véd- 
vámos kívánságokat mellőző vámközponti emlékiratnak 
s ehhez képest a nyers keményfára, valamint a bárdolt 
(faragott) kemény- és puhafára (lombos és tűlevelüfák) 
nézve annak idején érvényesített védvám iránti kíván
ságokat — (a dongafára vonatkozónak, amelyet a 
Vámközpont is a magáévá tett, a kivételével) — elej
tettük.

Ellenben különösen a nyersfa drágasága, a munka
bérek folytonos emelkedése, nemkülönben a kedvezőt
len szállítási és tarifális viszonyok folytán nehéz hely
zetben levő, s amellett igen jelentős befektetett tőkét 
képviselő hazai fűrészipar létfenntartási érdekének meg
óvása végett a leghatározottabban állást foglaltunk álta
lában a fűrészáru — úgy a kemény-, mint a puhafa- 
fűrészáru — vámvédelme mellett, erre vonatkozólag* 
előterjesztésünkben érvényesített vámkivánságainkat 
fönntartottuk és ehhez képest kértük mindennemű 
európai és nem európai származású fűrészelt fára méter- 
mázsánként 2 korona vám megállapítását, annak ki
emelésével, hogy a bükkfa-fürészáru-termelésünknek 
ezen vámmal való megvédésére Romániával szemben 
különösen szüksége van. Emellett kértük a dongafára
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vonatkozólag a Vámközpont által elfogadott 2 koronás 
q-kénti vám iránti javaslat fönntartását.

Ezenkivül a XXXIV. vámtarifaosztályban foglalt 
347, 350. és 352. tarifaszámokra vonatkozólag konkrét 
javaslatokat terjesztettünk elő.

A 347. vámtételnél (szerszámfa és fűrészáru 
gyalulva stb.) az 1914. évi véleményünkben az „elő
készített hordófa“ kifejezés helyett „kész hordók szét
szedett állapotban kötegelve vagy kötegetlenül“ kitétel 
felvételét javasoltuk, azon indokból, mert a vámtarifa 
mai szövege félreértésekre adhat alkalmat, mivel elő
készített hordófa a kereskedelemben tényleg elő nem 
fordulván, a kitétel a dongafára vonatkoztatható, holott 
alatta a tarifa nyilván a teljesen kész hordó-részeket 
akarta érteni. E kívánság a Vámközpont figyelmét 
ugv látszik teljesen elkerülvén, azt újból felhoztuk és 
érvényesítését kértük. A vámösszegek tekintetében a mai 
vámokat fentartó vámközponti javaslathoz a magunk 
részéről hozzájárultunk.

A 350. tételnél (párkányzatok, hevederek, pálcák 
stb.) amelynél az 1914. évi előterjesztésünkben az a) 
pont alatti nyersárura a mai 5 K helyett 8 K-át, a 
b) pont alatti pácolt, festett, stb. árura a mai 7 K 20 fill. 
helyett 11 K 20 fill. vámot kívántunk, a Vámközpont 
által az a)ponthoz javasolt 5 K változatlan, a b) 
ponthoz javasolt 10 K felemelt vámhoz hozzájárulunk.

A 351. vámtételt (Furnirok) illetőleg egyesületünk 
annak idején az a) 1) alatti ki nem rakott nyers filmí
rókra a fennálló 100 kg-kénti 7 K autonom és 5.50 K 
szerződéses vám helyébe 20 K vámot kért, amivel 
szemben a Vámközpont emlékirat-tervezetében csak 8 K-t 
javasolt. Az a) 2) alatti ki nem rakott festett filmí
rókra a fennálló 14 K-ás autonom és szerződéses vám 
helyébe az egyesület 38 K-ás vámot kért, amivel szem
ben a Vámközpont csak 18 K-ára felemelt vámot hozott 
javaslatba. A Vámközpont e javaslataival régi állás
pontunkat mindkét szóbanlevő altétel tekintetében fenn-
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Török vámtarifa.

Külkereskedelmi
szerződősek.

tartottuk s a 20 K és illetve 28 K vára iránti kiván- 
ságot újból érvényesítettük.

A b) pont alatti kirakott, bepréselt rajzu stb. fur- 
nirok tekintetében, amelyekre nézve egyesületünk annak 
idején a régi 30 K-ás vámnak 40 K-ára való feleme
lését kérte, a Vámközpontnak azon javaslata ellen, 
mely szerint a mai 30 K-ás vám változatlanul fenn
tartandó volna, egyszerűség okából észrevételt nem 
tettünk.

Ugyancsak a Magyar Vámpolitikai Központ meg
keresésére közöltük abbeli véleményünket, hogy az aj 
török vámtarifa tervezetének bennünket érdeklő fa vámjai 
néhány kivételtől eltekintve magas finanzvámok. melyek 
a magyar kivitelre nézve prohibitiv vámok jellegével 
bírnak.

Kifejtettük, hogy a tervbevett vámok mellett kivi
telünk úgy puha, mint keményfában csupán rövid ideig 
lenne fenntartható, miután a többi külföldi ország ver
senye feltétlenül érvényesülne. Ez alapon kívántuk, 
hogy a török kormánynál a bennünket érintő vámok 
megfelelő mérséklése vitessék keresztül és arranézve 
az egyes tételeknél, úgyszintén ezek szövegezésére vo
natkozólag konkrét javaslatokat tettünk.

A földmivelésügyi minisztériumban szervezett Kül- 
forgalmi Tanács a gazdasági politikai viszonyaink ren
dezésével kapcsolatos kérdéseket tárgyalván ez alka
lommal az egyesület kiküldötte, — Aladár
vál. tag — egy előzetes kebelbeli értekezlet megálla
podásai alapján a vám- és külkereskedelmi politikának 
a fára vonatkozó kérdéseiben az egyesület álláspontját 
kifejtette.
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Tűzifa súly-
A tűzifának súly szerint való árusítása ügye a keres- szerint' 

kedelmi minisztériumban látogatott értekezleten tárgyal
tatván, melyen egyesületünk is részt vett, a miniszter 
ur az ankét jegyzőkönyvét észrevételezés céljából meg
küldte. A miniszter urnák adott válaszunkban kijelen
tettük hozzájárulásunkat ahhoz, hogy az 1 méternél 
rövidebb darabokra fűrészelt vagy ezen felül hasitott 
(úgynevezett aprított) tűzifa ezentúl kötelezően csak 
súly szerint legyen árusítható. A kérdés további rész
leteinek szabályozását és illetőleg megvitatását a háború 
utáni időre véltük halasztandónak.

A központi városházán a Budapesten létesíteni 
szándékolt tutajkikötöés fapályaudvar ügyének meg
vitatására július hó 10-én tartott értekezleten egyesü
letünk képviseletében Schanzer Ignác alelnök és Pollák 
Gyula vál. tag vettek részt. Egyébiránt a kérdést napi
renden tartjuk és bővebb tanulmány tárgyává tesszük.

Budapesti tutaj- 
kikötő

A szeptember hó 4-én s a rákövetkező napon Képviseitetesek. 
Budapesten megtartott D imakonferencián az egyesület 
dr. Hegedűs Lóránt elnök, Schanzer Ignác alelnök és 
dr. Kemény Dezső titkári megbízott által képviseltette 
magát. A Romániában Érdekeltek Magyar Központjában 
az egyesület képviseletét titkárunk hadbavonulásának 
idejére Dr. Jacobi Andor ügyvéd ur volt szives elvállalni.

A lefolyt évben szintén számos szakvéleményt Szakvélemények, 
adott egyesületünk különböző szakkérdésekben, kihá- 
gási és peres ügyekben, számos szakmábavágó keres
kedelmi szokást állapított meg és tanúsított, úgy
szintén különféle cikkek árait. Tagtársaink különféle 
ügyes-bajos dolgaiban eljártunk, nagyszámban adtunk 
felvilágosításokat és értesítéseket.
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Választolt bíró
ság. Választott birósáqunkműködéséről az idén is csak 

azt jelenthetjük, amit előző évi beszámolónkban jelen
tettünk. Szakköreink, úgy látszik, csak nagyobb, bonyo
lultabb szakvitában fordulnak bíróságunkhoz s innen 
ered, hogy annak ügyforgalma az elmúlt évben sem 
volt jelentékeny, amennyibe mindössze 9 ügy érke
zett be. (Ebből tárgyalás előtt megszűnt 2, tárgyalta
tott 7 ügy, amelyből 3 egyezséggel, 4 ítélettel feje
ződött be.) Ezt az igénybevételt a szakkörünkben kiala
kult előbbjelzett felfogás dacára sem tartjuk kielégítő
nek szemben azzal a ténnyel, hogy választott bíróságunk 
szakköreink megegyező véleménye szerint minden tekin
tetben hivatása magaslatán áll, miért is nem mulaszt
hatjuk el az alkalmat t. Tagtársainkat ezúttal is fel
kérni arra, hogy választott bíróságunk intézni nyének 
fejlesztését tőlük telhetőén elősegíteni méltóztassanak 
az által, hogy annak hatáskörét kötéseikben s szerző
déseikben —- a megadott tájékoztatások pontos betar
tása mellett — lehetőleg minél sűrűbben kikötik.

Áttérve ezek után egyesületünk belső életére tisz
telettel jelentjük, hogy tagjainknak száma örvendetesen 
száporodott. Ez idő szerint 314 rendes tagunk van és 
nagy megelégedéssel említjük fel, hogy pártoló tagjaink 
száma 44-re emelkedett, ami annyival örvendetesebb, 
mert ezen jelenség igazolja, hogy a fatermelés mérvadó 
faktorai méltányolva az egyesület eredményes műkö
dését, az egyesület külső prestigének emelése, vala
mint pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében 
készségesen vállalják a nagyobb anyagi terheket.

A halál — sajnos — a lefolyt évben sem kí
mélte meg sorainkat. Elvesztettük egyesületünk sok 
éven át volt választmányt tagját Goldfinger Jakabot 
a Goldfinger és Társa cég seniorfőnökét, továbbá 
Gunszt Samut, aki egyesületünknek fenállása óta 
választmányunk érdemes tagjai közé tartozott, ezen
kívül Steiner M. Mórt, aki egyesületünk megalapítása 
óta az ellenőri tisztséget látta volt el, végül Kapos
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Miklóst, a Kalotaszegi erdőipar részvénytársaság igaz
gatóját, akit a kegyetlen sors élete derekán szólított 
el az élők sorából.

Kérjük a t. Közgyűlést, hogy elhunyt tagtársaink 
elhunyta felett érzett fájdalmas részvétünknek a köz
gyűlési jegyzőkönyvben kifejezést adjon.

Egyesületünk vagyoni állapotát illetőleg utalunk 
zárszámadásunkra, mely szerint bevételeink 18366 K 
31 f-t tettek ki, kiadásaink pedig 18,041 K 75 f-re 
rúgtak. E szerint 444 K 56 f felesleg mutatkozik.

Heidlberg Ödön tagtársunk azt az indítványát, hogy 
„az alapszabályok 19-ik §-ának ama rendelkezésére, 
mely szerint a pártoló tagsággal az a kedvezmény 
van összekötve, hogy az évi 200 korona tagsági dijat 
fizető pártoló tag már ezen minőségénél fogva a 
választmánynak a tagja, illetve cégének egyik tagját 
a választmányba delegálhatja, hatályon kívül helyez
tessék“ az igazgató választmány magáévá tette és annak 
az alapszabályok 19 §-ának alábbiak szerint leendő 
módosítására irányuló indítvánnyal együtt a t. köz
gyűlés elé való terjesztését határozta el.

A választmányt ebbeli elhatározásánál az a meg
gondolás vezette, hogy amily örvendetesnek jelezhető 
egyfelől, hogy a pártoló tagok száma jelentékenyen 
(44-re) emelkedett s ekként az anyagi eszközök felett 
nem valami bőségesen rendelkező egyesületünk pénz
ügyi alapja lényegesen megszilárdult, úgy evvel szem
ben alapos az az aggodalma, hogy pártoló tagjaink 
eddigi s a jövőben várható szaporítása folytán alap
szabályaink intencióival ellentétben a virilizmus elve 
fog túlsúlyra jutni, azon választmányi tagtársaink 
háttérbeszoritásával, akik a választmányban nem pár
toló tagsági minőségük, hanem tagtársaink bizalmából 
megválasztatásuk alapján foglalnak helyet.

A pártoló tagoknak választmányunkból leendő
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ekkénti kiválása következtében abban előálló számbeli 
apadás ellensnlyozására választmányunk azt az indít
ványt terjeszti elő, hogy a választmányi tagok száma 
30-ról 50-re emeltessék fel s hogy evvel kapcsolatban 
alapszabályaink 19 §-a idevágó részeiben, valamint 
evvel összefüggően a közgyűlés határozatképessége 
felől intézkedő 16 §., végül alapszabályainknak egyéb 
részben elavult, részben inpreciz intézkedései ez alka
lommal megfelelően módositassanak illetve kiegészít
tessenek.

Részletes indítványunk e részben a következő:

Régi szöveg .

4- §.
Az egyesület tagjai lehetnek 

a fakereskedéssel, fa vagy erdei 
iparral foglalkozó feddhetlen jel
lemű egyének, közkereseti és 
részvénytársaságok, valamint a 
magyar állam területén fakeres
kedéssel vagy faiparral foglal
kozó bár külföldi egyének, végül 
a magyar államnak mindazon 
feddhetlen polgárai, akik Ma
gyarország fakereskedelmének és 
faiparának ügyét az egyesületbe 
való belépés által szolgálni vagy 
pártolni kivánják.

9. §.
Rendes tagok azok, akik az 

egyesületbe való belépés által 
Írásbeli nyilatkozatban kijelentik, 
hogy 5 egymásután következő 
évre az egyesület tagjai kivánnak 
lenni és az alapszabályoknak 
magukat mindenben alávetik.

A rendes tagok azon esetben, 
ha tagsági idejük 5-ik évének 
első negyedében az egyesület 
stb. mint régi szövegben.

10. §.
egyesületbe alapitó vagy 

s tagul belépni kívánó tar- 
ebbeli szándékát saját- 

g aláirt és két tag aján-

Uj szö v eg .

4. §.
Az egyesület tagjai lehetnek 

a fakereskedéssel, fa vagy erdei 
iparral foglalkozó feddhetlen jel
lemű egyének, kereskedelmi tár
saságok, rokonszakmabeli egye
sületek valamint a magyar 
állam területén fakereskedéssel 
vagy faiparral foglalkozó kül
földi egyének és czégek, végül a 
magyar álllamnak feddhetlen 
polgárai, akik az egyesület cél
jait belépésük által szolgálni 
vagy pártolni kivánják

9. §•
Rendes tagok azok, akik az 

egyesületbe való belépés által 
Írásban kijelentik, hogy öt egy
másután következő évre az egye
sület tagjai kivánnak lenni' s 
hogy a mindenkori alapszabá
lyoknak magukat alávetik.

(A szöveg többi része válto
zatlanul marad.)

10. §.
Az egyesületbe alapitó vagy 

rendes tagul belépni kivánó tar
tozik ebbeli szándékát sajátkezű- 
lég aláirt s két tag ajánlatával
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latával ellátott nyilatkozattal az 
elnöknél bejelenteni, ki azt a 
legközelebbi választmányi ülés 
elé terjeszti. A felvétel felett a 
választmány az előterjesztést 
közvetlenül követő választmányi 
ülésen, minden vita kizárásával, 
titkos szavazás utján abszolút 
többséggel határoz.

A választmánynak a felvételt 
megtagadó határozatát a felvé
telért folyamodó a közgyűléshez 
felebbezheti, mely a felvételt tit
kos szavazás utján minden vita 
nélkül legalább '2/3*ot tevő több
séggel elhatározhatja. A vissza
utasított az ebbeli határozat ho
zatalától számítandó féléven be
lül újra nem ajánlható.

13. §. (régi szöveg.)

Minden rendes tag felvételkor 
20 korona beiratási dijat tartozik 
fizetni. Az évi tagsági dij 25 ko
ronát tesz ki és a választmány 
által meghatározandó részletek
ben fizetendő.

A közkereseti társaságok min
den egyes tagja külön tagsági 
dijat fizet oly esetben azonban, 
midőn a cégtagok száma kettő
nél több, egy cégtag fel van 
mentve az évi tagsági dij fize
tése alól.

Az évi tagsági dijak feleme
lése vagy leszállítása csak az 
alapszabályok megfelelő módosí
tása után határozható el.

13. §. (1916. évi szöveg.)

A rendes tagok évi 50 korona 
tagsági dijat fizetnek. A vidéki 
rendes tagok évi tagsági dija 25 
korona.

Részvénytársaságok, ha rendes 
tagok, tekintet nélkül szék
helyükre, évi 100 korona tagsági 
dijat fizetnek,

A tagsági dijak az év első ne
gyedében Budapesten fizetendők.

A tagsági dijak felemelése vagy 
leszállítása csak az alapszabályok 
megfelelő módositása utján ha
tározható el.

ellátott nyilatkozatban a titkár
nál bejelenteni, aki azt a leg
közelebbi választmányi ülés elé 
terjeszti.

A felvétel felett a választmány 
a nyilatkozat beterjesztését köz
vetlenül követő választmányi ülé
sen — és pedig bármely választ
mányi tag kívánságára titkos sza
vazás utján — szótöbbséggel ha
tároz. (A szöveg egyébként vál
tozatlanul marad.)

13 §.

A rendes tagok évi 50 K tag
sági dijat fizetnek. Kereskedelmi 
társaságok, testületek és jogi 
személyek évi tagsági dija 100 K.

A tagsági dij az év első ne
gyedének végéig Budapesten fi
zetendő.

Tagsági dijakkal hátralékban 
lévők szavazati jogot nem gya
korolhatnak.

A tagsági dijak felemelése 
vagy leszállítása felett, az alap
szabályok megfelelő módosításá
val egyidejűleg, a közgyűlés ha
tároz.
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16. §.

Az egyesület közgyűlését min
den naptári év első negyedében 
tartja, melyre az egyesületi tagok 
a napirend közlésével legalább 
14 nappal a közgyűlés előtt posta 
utján meghívandók.

A közgyűlésről jegyzőkönyv 
veendő fel, mely az elnöklő, a 
jegyzőkönyvvezető és a köz
gyűlésen jelen volt s az elnöklő 
által e végből kijelölt két egye
sületi tag aláírása által hitelesít
tetik. Ha valamely szavazás ese
tében a szavazatok egyenlők len
nének, akkor az elnök szava
zata dönt.

17. §. 2. bekezdés.

Érvényes közgyűlési határozat 
hozatalara szükséges, hogy az 
egyesület tagjai közül legalább 
30 jelen legyen.

19. §.

Az egyesület igazgatósága a 
választmányra van bízva.

A választmány az egyesület 
elnökéből, négy alelnökből, 30 
választmányi tagból, a titkárból, 
segédtitkárból és a többi tiszt
viselőkből áll. Ezeket a titkárt 
kivéve a közgyűlés 5 évre vá
laszba. A választmánynak egy
szersmind tagjai a pártoló tagok. 
(7. §.) Pártoló társas cégeknél 
vagy részvénytársaságoknál csak 
az a cég vagy a társaság egyik 
tagja lehet a választmánynak 
tagja, kinek nevét a cég vagy a 
társaság évenkint előre bejelen
teni tartozik.

A választmányi tagok egyhar-

16. §.
Az egyesület közgyűlését min

den naptári év első negyedében 
tartja, melyre a tagok napirend 
közlésével legalább 8 nappal a 
közgyűlés előtt posta utján meg
hívandók. Sürgős esetekben a 
közgyűlés a „Magyar Fakeres- 
kedő“-ben esetleg más szaklap
ban — közzéteendő hirdetmény 
utján is egybehívható. (A szö
veg ezután a h) pont végéig vál
tozatlan.) Uj i) pont gyanánt fel
veendő a következő: 

i) a tagsági dijak felemelése 
vagy leszállítása.

17. §.

Első bekezdés változatlan. A 
második bekezdés helyébe:

Érvényes közgyűlési határozat 
hozatalához legalább 60 szava
zat képes egyesületi tag jelenléte 
szükséges.

Kereskedelmi társaságok, testü
letek, jogi személyek, mint tagok 
csupán egy szavazattal bírnak, 
amelyet csak jogosított meghatal
mazottjuk utján gyakorolhatnak.

19. §.
Az egyesület ügyeinek igazga

tása a választmányra van bízva.
A választmány az egyesület 

elnökéből, 4 alelnökből, 50 vá
lasztmányi tagból és a tisztvise
lőkből (28. §.) áll. Ezeket — a tit
károkat kivéve — a közgyűlés 
5 évre választja, még pedig az 
elnököt és alelnököket általános, 
a választmányi tagokat egyszerű 
szótöbbséggel.

Ha az elnök vagy alelnökök 
a választáson általános szótöbb
séget nem nyernének, a legtöbb 
szavazatot nyert jelöltek között 
szükebb választás ejtendő meg.

A választmányi tagok egyhar- 
mada lehetőleg a vidéken lakó,
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mada— a tisztviselőket ide nem 
értve — évenkint sorshúzás ut
ján a választmányból kilép, azon
ban a kilépők újra választhatók. 
Abban az esetben, ha a pártoló 
tagok száma a közgyülésileg vá
lasztott választmányi tagok szá
mát meghaladná, közgyűlés hi
vandó össze és a választmányi 
tagok száma azon a köz yülésen 
a pártoló tagok számának meg
felelően emelendő, de olyképen, 
hogy a rendes választmányi ta
gok száma azon a közgyűlésen 
a pártoló tagok számának meg
felelően félémé'endő, de olyké
pen, hogy a rendes választmányi 
tagok száma legalább öt taggal 
több legyen.

Ha az elnök és alelnök válasz
tásánál az általános szótöbbség
gel el nem éretik, azok között, 
kik legtöbb szavazatot nyertek, 
szükebb választás ejtendtő meg.

A választmány tagjai és a 
tisztviselők, kivévén a titkárokat, 
ezen tiszteletbeli hivatalukért 
semmi fizetést nem húznak.

A választmányi tagok legalább 
egy harmadrésze a védéken lakó 
egyleti tagok sorából válasz
tandó.

20. §.
A választmány hatáskörébe 

tartozik különösen a közgyűlé
sen hozott határozatok végrehaj
tása, a tisztviselők munkabéré
nek megállapítása s általában 
az egyesület folyó ügyeinek in
tézése, végül az egyesület tit
kárának megválasztása és tisz
teletdijának meghatározása.

21. §.
A választmány junius, julius 

és augusztus hónapok kivételével

vagy ott székhellyel biró egye
sületi tagok sorából választan- 
dók.

A választmányi tagok egyhar- 
mada ide nem értve a tisztvise
lőket, a választmányból évenként 
sorshúzás utján kilép. A kisor
soltak újra megválaszthatok.

A választmány tagjai és a tiszt
viselők (28. §.) — kivévén a tit
károkat — javadalmazásban nem 
részesülnek.

20. §.
A választmány hatáskörébe 

tartozik különösen a közgyűlé
sen hozott határozatok végre
hajtása, az egyesület elnöki és 
tisztviselői hatáskörbe nem utalt 
ügyeinek intézése, a tisztviselők 
munkakörének megállapítása; vé
gül az egyesület titkárainak, a 
segédszemélyzetnek alkalmazása 
s ezek javadalmazásának meg
állapítása.

21. § .

A választmány junius, julius 
és augusztus hónapok kivételével
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havonkint ülést tart, amelyre a 
választmányi tagok az elnök 
által meghivatnak. A választmány 
határozatokat csak úgy hozhat, 
ha az ülésben az elnökön és 
titkáron kivül legalább 4 vá
lasztmányi tag van je len ; a 
szavazatok egyenlő száma eseté
ben az elnöklő szavazata dönt stb.

23. §.

A választmányi tagok az ülé
sekben lehetőleg mindenkor részt 
venni és az egyesület céljait 
illetőleg hozzájuk intézett kér
désekre Írásbeli véleményt adni 
tartoznak.

28. §.

Az egyesület tisztviselői:
1) az egyesületi titkár és segéd

titkár.
A titkár teendőihez tartozik: 

(és igy tovább)

havonként legalább egyszer ülést 
tart, amelyre a választmányi 
tagok az elnök által meghivat
nak. A választmány határozat- 
képességéhez az elnök és a tit
károk egyikének jelenlétén kivül 
legalább 8 választmányi tag 
együttléte szükséges. (A szöveg 
többi része változatlanul marad.)

23. §.

A választmányi tagok az ülé
seken lehetőleg mindenkor részt- 
venni s az egyesület céljait min
den eszközzef előmozdítani tar
toznak.

28. §.

Az egyesület tisztviselői:
1) az egyesületi főtitkár és 

titkár.
Ezek teendőihez tartozik:
(A szöveg egvéb része vál

tozatlanul marad.)

Választmányunk rendes tagjainak egyharmada 
alapszabályaink 19. §-a értelmében az idén is sorso
lás utján kilépvén, a budapesti választmányi tagok kö
zül Fried Ármin, Grosz Béla, Heidlberg Ödön, Ivitséer 
Sámuel, Pollacsek Henrik, id. Schulz József, és ifj. 
Székely Ignác, a vidékiek közül pedig Ehrlich Emil, 
Kemény Dezső és Milch Naftali urak sorsoltattak ki. 
Ezeknek, nemkülönben az elhunyt Gunst Sámuel s az 
ellenőrré megválasztott Markovits Lajos, továbbá a vá
lasztmányi tagok számának felemelésére vonatkozó in
dítványunk elfogadása esetén további 20 választmányi 
tag helyét — az utóbbiakét természetesen az alapsza
bály módosítás kormányhatósági jóváhagyásától füg
gően — a tisztelt Közgyűlés lesz hivatva választás ut
ján betölteni. Végül megválasztandó lesz az alapsza
bályaink 25. §-a értelmében egyesületünk tagjai sorá
ból a választott bírói tanácsnak 40 tagja.
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Végezetül kötelességünknek ismerjük Heidlberg 
Ödön kartársunknak, aki az elmúlt évben is a hadba- 
vonult pénztáros helyett pénzügyeink kezelését ellátni 
szives volt, ebbeli fáradozásáért őszinte köszönetünket 
kifejezni.

Mindezek alapján kérjük a t, közgyűlést, méltóz- 
tassék jelentésünket tndomásul venni és a bemutatott 
zárszámadás tárgyalása után nekünk, a pénztárosnak 
és a számvizsgáló bizottságnak a felmentvényt meg
adni.

Budapesten, 1917. május 26.

Az igazgató-választmány.
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Pénztári zárszámadás
és

Költségvetés.
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34Pénztári zárszámadás az 1916. évről.

BEVÉTEL
Előirányzat Eredmény

KIADÁS
Előirányzat Eredmény

Kor. fill. Kor. fin. Kor. fill. Kor. fill.

Pénztári maradvány Tiszti fizetések _ 7500 7500
1915. évről_ ... 246 31 Lakbér ................ 4356 — 4356 —

Tagsági dijakból... 16000 — 13180 — Fűtés és világítás... 1000 — 980 54
Beiratási dijakból 400 — 220 — S z o lg a ................... 410 — 420 —

Kamatok és szel- Hírlapok és szak
vényekből ... ... 150 — 160 — lapok ...  ......... 150 — 134 97

Választott bírósági Postaköltségek _ 800 — 540 27
díjból ... __ _ 600 — 460 — Nyomtatványok _ 1000 — 1225 21

Lakbérből_ 2100 — 2100 — Díjszabások ......... 350 — 210 50
Átmeneti té telek_ 2000 — Irodaáltalány_ _ 1200 — 1200 —

Vámpolitikai köz
pont s egyéb tag
sági kötelezett
ségek ... ... ... 400 — 400 —

Telefon 420 — 421 —
Rendkívüli kiadások 653 26
Egyenleg mint pénz

tári maradvány... 1000 -- 1 324 56
..
Összesen .... ^ 18366 31 Összesen _|

1 18366 31
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Költségvetés az 1917. évre

BEVÉTEL Kor. fill. KIADÁS Kor. fill. |

Tagsági dijakból: 17500 Tiszti fizetések ... ... ... ... ... 7500
Kamatok és szelvényekből 200 — Lakbér .............. ... _ 4356 —
Választott bírósági dijak ... ... 600 — Világítás és fűtésre... ... ... ... 1200 —
Lakbérből ... ___ ... 2100 _ Szolga 800 _

Hírlapok és szaklapok.............. 150 —

Postaköltségek ... ... ... ... soo —

Nyomtatványok ___ ... ... ... _ 1200 —
Díjszabások ... ... ... ... ... ... 350 —

Irodaáltalány ... _ ... ... ... 1200 —, Vámpolitikai központ és egyéb
tagsági kötelezettségek ... ... C»00 —

Telefon ... ... .. ... 420 —

• Rendkívüliek ... ... ... 1200

Összesen 20400 — Összesen ... 19776 —
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A Magyar fakereskedők és faiparosok országos egyesületének
v á l a s z t m á n y a .

Örökös tiszteletbeli elnök: 
kálnoki Bedő Albert dr., nyug. államtitkár.

Elnök:
Dr. Hegedűs Lóránt.

Alelnökök :
Rosenberg Hermann, Schanzer Ignácz, Scheiber Endre, 

Kronberger Zsigmondi.
Főtitkár: Titkár:

Unger Bernát dr. Unger Ferencz dr.
Budapesti választmányi tagok:

Billitz Sándor 
Fried Ármin 
Gregersen Nils 
Groedl Ármin báró 
Grosz Béla 
t  Gunszt Samu 
Kirz Adolf

Kitséer Sámuel 
Klein Sándor 
Klug Lajos 
Laendler Aladár 
Lord Adolf 
Milch Oszkár

Pongrácz János 
Pollacsek Henrik 
id. Schulz József 
Schulz Manó 
Spitz Marc 
ifj. Székely Ignácz 
Székely Mór

Berger Lipót 
Brauner Nándor 
Ehrlich Emil

Vidéki választmányi tagok:
Grossmann Arnold Kemény Dezső 
Groszmann Leó Milch Naftali
Heidlberg Ödön Reizmann Samu

Pártoló választmányi tagok:
Gross Miksa Milkó Endre dr.

erdősi Baiersdorf Károly Báró Guttmann Vilmos Neuberger József 
Balog Árpád Hartenstein Jenő Pollák Gyula

Dr. Hilb Jenő Rothberg Vilmos
Klein Géza Salgó Richard
Kopstein Zsigmond Dr. Silberstein Lipót
Kohn József császári tanácsos
Lobi Marcel Vük Gyula

Alberti Richard

Benedek Sándor 
Binder Mór 
Fónagy Aladár 
Fürst István 
Greiner Sándor

Pénztáros: 

Schanzer Béla
Igazgató: 

Fürst László

Ellenőr:

Markovits Lajos

Kopstein Zsigmond
Számvizsgálók: 

Salgó Richard Weisz Gyula
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Az egyesületi tagok névsora.

Alberti Richárd, V., Zoltán-u. 6.
Alfalu Faipar r. t., V. Lipót-körut 13- 

erdősi Baiersdorf Károly, V., Lipót-körut 13. 
Besztercze-naszódi faipar r. t., V*, Lipót-körut 13. 
Biharmegyei tüzifaárusitó r  t., Nagyvárad.
Binder és Polgár, V., Nádor-u. 6.
Borló-örményesi faipar r. t., IV., Türr István-u. 9. 
Deutsch Fülöp Fiai, Zagreb 
Eissler J. és testvérei, Wien.
Erdélyi erdőipar r. t ,  Báthory-u. 8.
Fakereskedelmi r. t. fiókja, V., Arany János-u. 27. 
Fatermelő r. t., V., Nádor-u. 6.
Fürst László, V., Fáik Miksa-u. 28.
Fried és Benedek, VI., Városligeti fasor 14.
Grassl, Schenk és társa, Wien.
Glesinger J. Ph., Teschen.
Groedel Ármin báró, V., Báthory-u. 8.
Greiner Sándor és Gyula, V., Deák Ferencz-u. 12. 
Grosz Béla, V., Nádor-u. 21.
Grosz Miksa, VI., Andrássy-u. 32.
Guttmann Vilmos báró, I., Albrecht-ut 2.
Hazai Fatermelő r. t., V., Perczel Mór u. 2.

Alapító tagok
kálnoki Bedő Albert dr. 
f  Horn Dávid 
f  Neuschlosz Emil

Schanzer Ignácz 
Schulz Vilmos 
f  Vük Gyula

Pártoló tagok

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



Hazai Erdőipar r. t., V.. Dráva u. 16. 
dr. Hilb Jenő, V., Báthory-u. 8.
Kitséer Sámuel, IX , Közvágóhid-u. 14.
Klein Zs'gmond, V., Nádor-u. 28.
Kopstein és Klein, V., Tátra-u. 4.
Kisküküllővölgyi faipar r. t., V., Dráva u. 16.
Központi faértékesitő r. t., V., Széchenyi-u. 1. 
Kronberger-féle faipar r. t , V., Akadémia-u. 4.
Laendler Aladár, V., Perczel Mór u. 2.
Magyar általános kőszénbánya r. t., V., Zoltán-u. 2,
Magyar fakereskedelmi r. t., V., Fáik Miksa u. 22.
Gróf Mikes Erdőgazdasága és Fűrésztelepei, V., Alkotmány-u. 4. 
Milkó Vilmos és fiai, IV., Váczi-ut 36.
Moritz Drach junior, Wien.
Neuschk sz-féle nasiői taningyár és gőzfürész rt. V. 

Nádor-u. 21.
Rothberg Vilmos, Akadémia-u. 11.
Schmergel Testvérek, V., Szalay-u. 3.
Scheiber Endre, VI., Vilmos császár-ut 45.
Schulz és Pollák, V., Báthory-u. 24.
Spitz Arnold, VI., Városligeti fasor 13/c.
Szolyva magyar falepároló r. t. Arany János-u. 27.
Vük M. és fiai, V., Vizafogó.
Wolfner S., V., Dráva-u.

3§
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Rendes tagok:
Budapestiek :

Aczél Károly, V., Vizafogó 1414—15.
Adler Lipót, VI., Andrássy-ut 19.
Adler Ernő, VI., Andrássy-ut 19.
Adler József, VIII., Baross-u. 90.
Alfalu faipar r. t. V., Lipót-körut 13.
Bedó Albert dr., nyug. államtitkár, V. Alkotmány-u. 6. 
Baiersdorf és Biach, V., Lipót-körut 13. 
Beszterczenaszódi faipar r. t., V., Lipót-körut 13.
Bihály Neumann és társa, V., Kálmán-u, 20.
Berger Adolf, V., Vilmos császár-ut 6.
Berger Lipót, V., Fáik Miksa-u. 20.
Büchler I., V,, Pozsonyi-ut 35.
Büchler Ármin, X., Jászberényi-ut 39.
Benedek Sándor, VI., Városligeti fasor 14.
Bihari erdőipar és mészégető r.- t., V., Gorove-u. 3. 
Bisztra erdőkihasználási r. t. V., Báthory-u. 17.
Braun Lipót, V., Visegrádi-u. 3.
Brauner Nándor igazgató, V., Nádor-u. 6.
Carpathia magyar fatermelők r. t., V., Mérleg-u. 6.
Dr. Csányi Ede, V., Nádor-u. 31.
Cser és erdőipari r. t., V., Bálvány-u. 8.
Czipauer János, V., Váczi-ut 90.
Dávid József tüzifanagykereskedő, I , Fehérvári-ut 90. 
Deutsch Dezső, a Standard igazgatója.
Dezsényi Gyula igazgató, V., Arany János-u. 25. 
Dolhai faipar r. t. VI., Vilmos császár-ut 45.
Donáth és Haas, VI., Andrássy-ut 70.
Donáth József, VI., Andrássy-ut 70.
Donner Gyula, VI., Vörösmarty-u. 31.
Egressi Arthur, VI., Aréna-ut 19.
Egressi Dezső, V., Visegradi-u. 19.
Egyesült parkettgyár r. t. V., Lipót-körut 23.
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Ehrenwald Alajos, V., Katona József-u. 28.
Jánosi Engel Gyula, m. kir. udvari tanácsos, VI., Andrássy- 

ut 122.
Epstein Vilmos, tűzifa nagykereskedő X., Kőbányai-ut 35/c. 
Ernst Emil, V., Csáky-u. 15.
Farkas Vilmos, V., Lipót körút 10.
Fatermelő részvénytársaság, V., Nádor-u. 6.
Flamm Dániel igazgató, V., Nádor u. 6.
Földes ö . Ede, V., Vadász-u. 6.
Frank Sebő igazgató, V., Nádor-u. 31.
Fónagy Aladár vezérigazgató, V., Széchenyi-u. 1.
Fried Ármin VI., Lendvay-u. 10.
Frank Adolf czég, V., Vilmos császár-ut 74.
Frank Dániel, V., Csáky-u. 12.
Fehér Mór, V., Csáky-utcza 5.
Fürst László, V., Fáik Miksa-u. 22.
Gáspár Fülöp tűzifa-nagykereskedő, VI., Hungária-körut 72. 
Gregersen Nils, IX., Lónyai-u. 33.
Grünfeld Gyula V., Csáky-u. 3. 
f  Gunszt Sámuel, V., Klotild-u. 22.
Groszmann Arnold, (Pikier és Groszmann czég)

VI., Teréz-körut 3.
Grossmann L. és társa, V., Széchenyi u. 1.
Groedel Ármin báró, V., Báthory-u. 8.
Groedel Bernát báró, V., Báthory-u. 8. 
f  Goldfinger Jakab V., Országház-tér 4.
Goldfinger Sámuel V., Alkotmány-u. 4.
Glasner Gyula (Glasner testvérek czég), VI., Király-u 82 
Goldberg és Márkus, VII., Damjanich-u. 5/c.
Goldschmidt Lipót, V., Nagykorona-u. 15.
Hein Sámuel, V., Fürdő-u. 2.
Hartenstein Jenő, V., Perczel Mór-u. 2.
Hartmann Hugó, V., Zrinyi-u. 17.
Haasz Lipót és fia, V., Pozsonyi-ut 10.
Haas Zsigmond, VI., Vilmos-császár-ut 49.
Herz°g Milán VI., Gyár-u. 23.
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Herzberg Károly, VI., Andrássy-ut 77.
Hoffmann Jakab erdőigazgató, I., Városmajoru. 45. 
Hoffmann József, II Margit-körut 5.
Hirschhorn Hermann, VI., Andrássy-ut 99.
Herzfeld Gyula, V., Akadémia-u. 7.
Heidlberg Ödön, V., Hold-utcza 29.
Heidlberg Imre, V., Hold-utcza 29.
Handel J. V., Mérleg-u. 2.
Hirsch Sándor tüzifa-nagykereskedő, VIII., Józsefvárosi 

teherpályaudvar
Honig Mór tüzifa-nagykereskedő VI.. Eötvös-u. 6. 
Hungária tűzifa és széntelep, tüzifanagykereskedő,

I. Fehérvári ut 90.
Hűvös Marcell tüzifa-nagykereskedő VIII., Baross-u. 135. 
Kalotaszegi erdőipar r. t., V., Nádor-u. 31. 
f  Kapos Miklós igazgató, V., Nádor-u. 31.
Kaufmann Nándor, V., Dráva-u. 16.
Kardos Ernő, VIII., Népszinház-u. 32.
Kreisler Manó, VI., Dalnok-u. 2/c.
Kemény Dezső, V., Csáky-u. 5.
Kisküküllővölgyi faipar r. t. V., Dráva u. 16.
Kopstein Zsigmond, V., Tátra-u. 4.
Krausz Mihály tüzifa-nagykereskedő, VI., Ambrus-u. 1. 
Klein Náthán V., Tátra-u. 4.
Klein Emánuel, V., Lipót-körut 13.
Klein és Reichfeld, VI., Anker-köz 1.
Klein Sándor, V., Lipót-körut 5.
Klein Sándor V., Nádor-u. 28.
Klein Géza, V., Nádor-u. 28.
Klein Zsigmond és Társa, VI., Dalnok-u. 5.
Klug Lajos, V., Nagykorona-u. 2.
Kohn Jakab és fiai V., Bálvány-u. 8.
Kohn és Schmergel, V., Szalay-u. 3.
Kronberger Zsigmond, V., Akadémia-u. 5.
Ledofszky Béla, V., Tatra-u. 6.
Lőwy Sándor fia, VI., Nagymező-u. 8.
Langfelder Vilmos, VI., Figyelő-u. 14.
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Laendler Aladár, V., Perczel Mór-u. 2.
Lomási erdőipar r. t. V., Nádor-u. 21.
Lord és társa, V., Pozsonyi-ut 9—11.
Löwenstein Sándor, V., Báthory-u. 9.
Magyar ált. kőszénbánya r. t., V., Erzsébet-tér 19.
Magyar bükkfaipar r. t. VII., Erzsébet-körut 37.
Marer Benő és társa, V., Mérleg-u. 12.
Marer Arnold, V., Katona József*u. 21.
Marosvidéki bükkfaipar r. t , VI., Teréz-körut 22. 
Marosvölgyi fatermelő r. t., V., Fáik Miksa-u. 8.
Markovits Lajos, V., Dorottya-u. 6.
Meitner Dezső, V., Nádor-u. 12.
Milch Naftáli, V., Fáik Miksa u. 8.
Milch Géza, V., Szalay-u. 2.
Milch Ferencz, V., Báthory-u. 17.
Milch Oszkár, V., Zoltán-u. 6.
Meitner M. és B., V., Nádor-u. 20.
Gróf Mikes zabolai erdőgondnoksága és fűrésztelepei r. t .

V., Alkotmány-u. 4.
Milkó Béla V., Váczi-u. 36.
Dr. Milkó Endre, V., Váczi u. 36.
Müller József, tűzifa nagykereskedő V., Kárpát-u. 19. 
Neuwirth Rezső, V., Bálvány-u. 19.
Neuwirth Nándor, VI., Délibáb-u.
Neuschlosz Ödön és Marcell, V., Pozsonyi-ut 23 — 25. 
Neumann Em., VI., Eötvös-u. 47.
Neumann Ferencz, V., Visegrádi-u. 11/a.
Novák Nándor dr., V., Akadémia-u. 14.
Neuberger testvérek, V., Széchenyi-u. 1.
Neuberger Árpád dr., V., Akadémia u. 6.
Neuberger József igazgató.
Neufeld Sándor, V., Hold-u. 29.
Neugröschl Sándor, V., Nádor-u. 31.
Obersohn Miksa, V , Akadémia u. 11.
Pikier Károly (Pikier és Groszmann cég), V., Teréz körút 3. 
tiszasülyi Polnay Jenő vezérigazgató, V., Fáik Miksa-u. 20. 
Pollacsek Henrik, VI., Aradi u. 7.
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Pollák Gyula, IX., Közvágóhid-u. 14.
Politzer Miksa, V., Honvéd-u 38.
Pollák József, (Schülcz és Pollák czég), V., Báthory-u. 24 
Ringwald Kálmán, V., Pozsonyi-ut 4/c.
Rosenberg Ármin vezérigazgató, V7., Nádor u. 21.
Roger Pál, V7., Lipót-körut 23.
Rosner Soma, V., Fáik Miksa* u. 7.
Roth Illés, VII., Wesselényi-u. 2.
Rothberg Vilmos, V., Akadétnia-u. 11.
Salgó Richárd, VII., Városligeti fasor 28/c.
Salgó Mihály, VJI., Városligeti fasor 28/c.
Schu'hof és Hecht, V., Vécsey-u. 5.
Sessler Zsigmond, VI., Vörösmarty-u. 60.
Singer Gyula, V., Lipót-körut 1.
Singer Oszkár, VIII., Népszinház-u. 46.
Somló Jakab, V., Zrinyi-u. 1.
Spitz Márk, VI., Hajós-u. 25.
Spitzer Lipót, V., Kálmán-u. 24.
Spitzer Náthán. V., Lipót-körut 1.
Stern Gyula igazgató, V., Nádor-u. 21.
Ifj. Székely Ignácz, V., Zoltán-u. 12.
Szauer Mór, V., Ügynök-u. 8.
Schanzer Béla, VI., Andrássy-ut 101.
Scheiber Zsigmond (Polhcsek és Scheiber czég), V I, Hajós-u. 15. 
Ifj. Schlezinger Miksa, V., Lipót-körut 2.
Szegő Izidor, V., Lipót-körut 13.
Schlesinger Gyula, tüzifakereskedő, X., Józsefvárosi teherp. u 
Schlesinger Jaques V., Fáik Miksa-u. 5.
Storfer Bertalan, IV., Reáltanoda-u. 11.
Schulz Manó (Schulz és Pollák czég), V., Báthory-u. 24. 
id. Schulz Jczsef (Schulz és Pollák czég), V., Zoltán-u. 10. 
Schulz Henrik, V , Csáky-u. 15. 
ifj. Schulz Józef, VI., Dávid-u 6.
Schulz Vilmos, V., Nádor-u. 21.
Szilas Nándor, V., Lipót-körut 14. 
f  Steiner M. Mór, VI., Terézkörut 29.
Standard magyar fatermelő r. t., V., Nád^r u. 21.
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Szlavóniai erdőipar r. t., V., Báthory-u. 19.
Szentlorinczi parkettgyár r. t., V., Vilmos császár-ut26. 
Sebők József, VI., Nagy János-u. 24.
Szolyva magyar falepároló r. t., V., Arany János-u. 29. 
Tarján Emil, II., Margit-körut 13.
Tausz Dávid tűzifa-nagykereskedő, VII., Tábornok-u. 3. 
Thonet Testvérek, VI., Váczi-u. 11.
Teltsch Árpád, VII., Erzsébet-körut 15.
Thék Endre m. kir. udvari tanácsos, IX., Üllői-ut 66/b. 
Teichner Jakab, II., Margit-körut 7.
Trostler Emil, V., Lipót-körut 13.
Turóczi Sándor V., Géza-u. 3.
Ungár Dezső, V., Nádor-u. 30.
Unger Bernát dr., Mérleg-u. 2.
Uhlmann Viktor urad. titkár, IV., Párisi-u. 1.
Una faipar r. t., V., Akadémia u. 18.
Vas Félix, VI., Podmaniczky-u. 10.
Vécsey Arthur, V., Báthory-u. 8.
Venetianer Mór, V., Pozsonyi-ut 4/c.
Vük Ferencz, V., Alkotmány-u. 10.
Vük Gyula, V I, Podmaniczky-u. 16. 
ifj. Weil József, VI., Dalnok-u. 27.
Weiller Ottó, V., Honvéd-u. 1.
Wittmann Adolf, VII, Akáczfa-u. 30.
Wolf Náthán, VII., Hernád-u. 32.
gróf Zichy Vladimir, nagybirtokos, IV., Havas-u. 2.
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V idéki ta g o k :

Általános fakereskedelmi r. t. Nagyvárad.
Aradi fürészgyár r. t., Arad.
Bárány Ignácz, Wien.
Benedek Mátyás és fia, Érmihályfalva.
Biharmegyei tüzifaárusitó részvénytársaság, Nagyvárad. 
Binder Mór (Binder és Polgár czég), Budapest.
Berger A., Zagreb.
Benedik S., Zagreb.
Bing Mór, Nagykároly.
Bahneyer József és fia, Vukovár.
Boros Béla, Szolnok.
Bíum Fülöp, Jaskafalu.
Braun és Czinczár, Gyula.
Bruck Sándor, Pécs.
Büchler Hermán, Turóczszentmárton.
Deutsch Testvérek czég, Székesfehérvár.
Deutsch Fülöp fiai, Zágreb.
Diósi Ignácz fia Lajos, Nagyvárad.
Dörffel & Comp., Wien.
Donáth Zsigmond, Wien.
Moritz Drach junior, Wien.
Drummer Ferencz, Iloncza.
Ehrenwald László, Újpest.
S. Illyés Sándor, Marosvásárhely.
J. Eissler u. Brüder, Wien.
Josias Eissler & Söhne, Wien.
Elefánt Sándor, Felsővisó.
Ernst János és Roth czég, Újvidék.
Erdőipartársaság Klebinder & Társa, Debreczen és Wien. 
Fischer Gyula, Fiume.
Fischer Lajos, Eger.
Fleischmann Adolf, Hőgyész.
Freund József, Óbecse.
Farkas Mendel fiai, Marosvásárhely.
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Freundlich Gyula, München.
Frankl Jakab, Nagykikinda.
D. G. Fischl & Sohn, Wien.
Goldner I., Késmárk.
Grosz József, Lippa.
Glesinger I. Ph., Teschen.
Gamricsek Ferencz, Mitrovicza.
Grünhut József, Vácz.
Guttmann S. H., Nagykanizsa.
Groedel Albert báró dr., Wien, 
szergényi Geist Jenő, Szombathely.
Grassi György, Wien.
Hecht & Winkler, Wien.
Heksch József, Losoncz.
Haasz Adolf, Komárom.
Hartl Hugó, Zágreb.
Heller és Pollák, Fiume.
Holzmann Ármin, Kispest.
Horvát leszámítoló- és váltóbank Brod S;m. 
Jockl S., Kolozsvár.
Kamler, Klein és Weisz, Pécska,
Kátser Sándor, Ipolyság.
Klein Miksa, Alvincz 
Kircz Vilmos és fia, Kassa.
Kircz Viktor dr , Kassa.
Klein Jakab, Abádszalók.
Klein Jakab, Poroszló.
Klein Mór, Szolnok.
Klein Sámuel, Brassó.
Klemm Pál, Temesvár.
Korach Hermann, Kassa.
Kovács Béla, Szolnok.
Kovács Ödön, Kézdivásárhely.
Krausz Imre, M.-Sziget.
La Roche és Darvas, Nagyvárad.
Leimdörfer József, Határujfalu.
Löwy Adolf és társa, Szeged.
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Löwy Dávid és fiai, Újpest.
Löwy Bernát és fia Ó-Besztercze.
Máirovitz Mór és fiai czég, M.-Radna.
Márer Benő és társa, Budapest.
Magyar papírgyár r. t., Liptó Rózsahegy.
Mikó Péter, Liptószentmiklós.
Miikó Vilmos és fia, Szeged.
Mikes Ármin gróf, Zabola.
Milch Dezső, Komárom.
özv. Milch E.-né és Milch N., Komárom.
Minach és társa, Fiume, 
ifj. Münnich Adám, Perjámos.
Neufeld Lipót, Miskolcz.
Nyíregyházi ajtó-, ablak- és bútorgyár r. t., Nyíregyháza. 
Pataky Albin, Makó.
Pető Albert, Aranyosmaróth.
|  Polgár Gábor (Binder és Polgár czég), Zemun.
Polgár Géza, Szolnok.
podhrágyi Popper Sándor báró, Wien.
Porges Ede, Zsolna.
Pusz János, Szatmár.
Rosenberg Jónás, Tornaija.
Reich Mór, Kolozsvár.
Reizmann Hermann, Kisvárda.
Ru Jcka I , Fiume,
Remmel Jakab, Perjámos.
Seidner Sándor, Marosborsa.
Singer Julius, Wien.
Singer és Leimdörfer, Párkány.
S nger Testvérek, Trencsén.
Steinmetz Mózes, Felsővisó 
Dr. Stern Ödön, Barátka.
Stessel Simon, Sopron.
Schwarcz Mendel utódai, Szászrégen.
Schwarcz Róbert, Nagyszeben.
Sugár Adolf, Szolnok.
Székely József, Szentes.
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Sziklás József, Brassó.
Trattner Vilmos, Bárót.
Ujlaky Hirschler és Fia, Alsódomboru.
Vig Sándor, Szeged.
Turóczi fatermelő r t , Turóczszentmárton. 
polnai Weisz Emil, Zágreb.
Weisz Hugó és társa, Temesvár.
Weisz Jakab és fia, Kassa.
Weisz Leopold és társa, Wien.
Weisz Albert, Nagyszeben.
Wilheim Mór, H.-M.-Vásárhely.
Weiszmayer Oszkár, Eszék.
Wohl Eduard, Wien.
Wolf testvérek, Szombathely.
Wolfbauer Ferencz fatermelő, Máramarossziget. 
Wollheimer Vilmos igazgató, Kolozsvár.
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