


JOBAH МЕТЛАШ 

СЛАВОНСКЕ СТАРЕ ХРАСТОВЕ ШУМЕ 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И КРЕТАЊЕ ЦЕНА У ПРОШЛОСТИ 

(СВА ПРАВА ПРИДРЖАНА) 

рло би тешко било и замислити, да се о педесетој годишњици нашег 
Удружења издаје „Споменица", a да Ое у њој нарочито не говори 

^ 0 muapjjM храешотм uoeaeckiui гиумама у некадањој Војној Крајини. 
Али je с друге стране управо немогућно, да се у књизи те вроте 
напише о тхш шумама све оно, што je вашно и хштересантно и што 

треба да ое зна и остави каснијим нараштајима. Ta те су шуме не само од не-
обично великог интереса за шумара и шумарство, оне су биле ве само од кре-
судне важности за развитак наше д.рвар(же индустрије и трговине, него су оне 
биле од ванредно великог утицаја на живот и на културни и економски развитак 
једног великог дела нашег народа. 

Лежећн у пространој левој посавској низини, дакле уздуж границе некадање 
турске царевине, a кроз дуже времена и у њезином сасггаву, те су шуме биле 
сведок и важан фактор у нашој вековној крвавој хисуорији. Наш je народ на-
сељавао те крајеве, вековима чувао јужну границу аусо^ријске државе, тукао се 
за њу no многим европским бојиштима и за то je добио право на уживање тих 
шума. Наше село у Војној Крајини живело je више векова у знаку тих шума, 
Поред слабо развијене подвске екоћомије биле су оие управо главно врело ње-
говог опстанка кроз много генерација. A кас,ЕИЈе, када je време присилило др~ 
жавну власт, да учини нешто у културном погледу за ту крваву Крајину, из 
њезиних су шЈша грађене школе, железнице, цесте, насипи против поплаве, тко-
ловали се ђаци и т. д. Из тих се шума развила моћна шумсЈса индустрија, да 
им најзад баш та индустрија учини крај можебити и нешто раније, него што бк 
требало. 

Славоиске старе храстове шуме у главном су већ искориштене и саразмерно 
мали остаци примичу се такођер своме крајуЛ) Њих су стварали векови. ЕЈс&плоа-
шисање огромне колкчине пр,еко 12 мжлиона кубвих метара најфивизег храстовог 
техничког дрвета, што га свет познаје и што еу га нагомилали векови, чини 
засебаи период, управо еиоху у нашем шумарсшву.['. 
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Славонски храст. Дебло потпуно правно, без 
грана и једро. Chene đe Slavonie, tili, d'une 
rectitudc parfaite, propre et bien soutenu. 

Виоиаха '.илст̂ от LJi;Ci<3Jia 24 м, проки' лр-шкјир 100 UJM. La 
liauteur a premier noeuđ 24 ш, cliametre (a 1.30) 100 cm. 

Фото: »]3tienne< 

Виоииа 'K'CTior де15ла 23 м, пр-
ftira •прсшјер Г20 Д|М. La ha.uteur 
a premier uoeud 23 m, diametre 

(ti 1.30) 120 em. 

Сочтга 

Фото: ?Etieime< 
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Славонски храст. Cliî ne de Slavonie 

Цалграг, Патлава Драх д. д. 

BpDMJeip 2в0 ц-м. B iamžt re 230 cm. 

(I>0'iio: Ht&pnmli 

-'•• -^^-:W 

riipoMJ-eip 195 ц-м, Ifi Л1̂  техиишсог дрвета, D iame t r e 195 cm, 15 m-'' boie d 'oeuvrc 

Цагграг, ПЈИ'ла;П'а Дшх д, д. Фотк): НоршнЈ! 



Нагли развитак човечанства н модерна. шумарска наука не допуштају, да се 
и У будућности одгајају шуме оилних димензија, као BITO су бнле славовеке. 
Будућн нараштаји иеће видети такових шума. Њихову сдш<.у моћи ће оии да т 
реконетруишу сдмо iio ономе, што о њнма остане иалисано. A материјал за опис 
II студију тих шума огроман je. Истражујући га и проучавајући наилази човек 
на објашњење и одговор иа безброј појава и питања, која су од важиости и ш-i-
терееаи зашумараизашумскогиЕдустријалца и трговца, као и за нацконалног 
економа, a ж за хиоторичара. 

Из тог материјала види се н. пр. до којих граница иде физичка тароеш 
посавског хра<?та, a до којих гвегова дебљипа^ дуотта u кубшиура, Из података 
0 проценама- храсд^овкх се^а кроз више децеиија даде се са тачргошћу установити 
бро] храстова и прцмеиганих врсти у цел1Ш ПЈЈшама и иа јединилји поврвл-гае. 
Исто тако види се тачна кубатура делих шума no врстима дрвета и no једилици 
површине, a што je важно, даде ое кубатура лучити тачно иа техничко дрво и 
на огрев. Кубатура лако ж проценат техннчког дрвета у вези су оа дЈшензијама 
и падом пречника, ове опет са бројем дрвета на једивици поврвзине и са мно-
жином прнмепганкх других врстн дрвета. Од димензија храетова овиспа je рвегова 
употребљивост у индустрији, a из процента поједшшх дебљинск.их класа и про-
дајних цена даде се исконструисати љнхова међуообна релација и т. д. Из студија 
0 правилности, дужини и дебљини д'ебл-а даду се стварати вакључци о разликама 
у способности земљЕјшта за-храст, о утицају поплава и т. д. Из процена и про-
даја на периферијама и у унутрашњости великих шужских комплекса види се, 
да je јачи прис^уп пашријархалног човека j слаБонску в,\уму у току векова имао 
врло велик утицај и на број дрветаи на њихову лепоту и квалитету ррва. 
Најзад, из материјала о проценама и продајама у току више деценија види се 
међусобни утица] транспортвих сретстава и развитка инрустрије, a обадвога на 
креШање цена дрвешу. 

Да се сав тај огромни материјад прнкупи, проучж и систематски ереди, да се 
напВ[ше студија о многим појавама, питатвима, узроцима и последицама, које су 
у вези са славонсжим шумама, треба много времена, и далеко више простора од 
онога, niTO ми га отавља на располагање наша ,,Споменица". И за то ова распра-
вица није никакова делина, која бж обухватала студију о свим побројаним ства-
pi-ша, него њу еачињавају само одломци и малн део грађе једног мога опс-ежнијег 
рада, који je у току и за којж требам много више времена,: него што сам га сада 
нмао. Овде hy моћи изнети само крамак ексцериЖиш иреглед о тарам хратовим 
иосавским шумалш u еШг^ериШпе Шабеле u ерафтон о крешању цепа хр/атобине. 

Највише и најлепших стармх храстових шума било je у v.ocaetkoj равшци не-
кадање Војне Крајине. To je у главном предео од доњег тока Босута, који утиче 
у Саву 5 KM источно од утока Дрш-те, na славонском равницом на левој странп 
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Саве до Јасеновца код ушћа Уне, a одавде уз обадве обале Саве п то до близу Суње 
на десноЈ и до утока Требежа на левој страни те реке, 

Али и у томе пределу те су шуме тернторијално одвојене у две главне грџие: 
иешочну (доњу) од дох е̂г Босута до црте Врпоље-Жупања и западну (горњу) no 
прилици од црте Капела Батрина-Сава na до горе означене западне гранпце.^) 

Источна je група далеко већа и компактнија од западне. Ту je било око 
100.000 јутара (57.500 ха) старе шуме, a пред западном имала je предност и у 
погледу дужине ii чистоће дебловпне и финоће храстовог дрвета. У западној 
групи било je OKO 30.000 јутара (17.260 ха). 

Са незиатним пзузедима обе су групе изложене честој поплави. 
Осим храста лз̂ л -̂вака ( Qicercus fedunculata), кога je бнло највпше и који je 

давао обележје посавскпм nijn̂ aMa, било je још примесе јаоена .(Ffaxinus excelsior), 
бреста (Ulfmis campesiris), a на местхша граба. тополе, клена и појединце joui 
неких врсти. 

По својим техничким својствима (финоћи стрз^ктуре, no еластпчностн, мекоћи 
и лакорадности) храстовина из славонских шума била je без премца у целом свету. 
Ona je на светским тржиштпма Средње и Западне Европе била врло тражена, она 
je кроз впше од пола века била управо доминантна на тим тржиштхдаа. 

Али и no својш! дгшензијалш спадале су славонске шуме међу прве. Дрвета са 
два метра и више прсног пречника нису била никакова реткост. Један отари храст 
у државној шуми Јавичкагреда (ниже Јаееновца), који je био одређен за изложбу 
у Паризу год. ISOO. имао je прсни пречник од 260 цм. Покојии таксатор Стражак 
рекао ми je, да му je кубатуру израчунао око 65 м .̂ Доњи шупљи део тога храста 
налази се и данас у башти код стана држ. директора шума у Винковцима и у шу-
пљину може стати сто и неколико људи око њега. Било je сеча, na и читавих 
састојина, у којима je просечни прсни пречник био и до 120 цм. Узевши у обзир 
све шуме, може се рећи, да се прос.еч̂ ни прсии пречник кретао у главном између 
80 и 100 цм, a прос̂ ечна кубатура између 7 и И.м^. 

Што се тиче дебловине, било je храстова и са 20 метара чистога дебла без гране 
a дебловине, која je у опште способна као техничко дрво, било je и до SO метара. 
Било je шума, у којпма je целокупна висина појединих дрвета ишла и преко 40 
метара. У шуми Непречави (Петровар. Им. Опћина) мерио сам један оборени јас«н 
и нашао, да je био висок 42 м. 

У круговима шумских трговаца познато je, да су поједини храстови дали до 
30 na чак и до 40 м̂  Шехничкое дрвеша. 

Скучени простор ове књиге не допушта далњих детаља, али и no овоме, што 
сам овде споменуо, моки he створити одређенији појам о елавонскпм шумама они, 
који нису имали прилике, да их проматрају. 

По одличшгм својстБЈШа дрвета и no његовим оријашким димензијама види се 
уопште, да je славонска иоеавсЈса низина оиШимум за храст. 

^ Види лр,и,1гс)Г ХХХ^''. 
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Све храстове шуме у тој нпзиии расту ту од најстаријих прдаена. Можс бити, 
да ое саразмера примесе других врсти мешала у току времена, али je храст ту 
свакако много векова. Kao и све друге иате с.таре игуме постале су свакако и оне 
природн1-ш развојем и о каковом вехнтачком њиховом постанку ие може бити ии 
говора. Чудно je само, да храотових шума, какове су славонске, нема и у поеадској 
низини иа босанској страни и било би врло и важио и интересантно, да се истражи, 
je ли томе разлог сатирање шума од стране људи клц недостатак природних услова. 

Када кажемо, да Сјлавонске посавске шуме иостоје од памтивека, нисмо тиме 
рекли, дасе one у току времена нисужт^иеио своме изеледу. Због вечктих поплава 
били су ти крајеви иекада врло слабо насељени. Чести ратови, нарочито од како 
су се Турци били усталили на Балкану и заузели Славоиију, разредили су још 
више тамошње становништво и некоји крајеви остали су посве n3̂ cTij. У тим вре-
меиима славонске су шуме имале Шич прашума, т. ј . у њгша, су бнла измешана др̂ -
вета од најстарнјих до најмлађих, или како ми Јлумарн кажемо, бизт oj застул-
љени сви добни разреди. Услед своје физичке старости појединаиајста|)ијаи стара 
дрвета постепено су у току времеиа умирала и падала, друга, млађа, постајала 
су старија и најстарија, a празна и ређа места попуњавала су се природшш на-
чином HOBi-iM иараштајима. Тако je то ишло из векова у вех̂ ове све дох̂  иарод није 
јаче иаселио те крајеве. To јаче насељавање почима после Карловачког мира од 
год. 1699., када je Аустрија добила Славоиију од Турака. Од досељеника Ауотрија 
je оргагшзовала И у тим крајевхша Војиу Крајгту, a за вршење сталне војне дуж-
HocTi'i дала je Граничарима разне ловластице^ нарочито право ужива.ња шума> 
које су све биле државне. 

Стварањем гуш^их насеобина развијало се јаче и сточарство као главни извор 
за живот старих Крајишника и од тога времена иочимају славонскв шуме губиШи 
шии Шрашуме. Свиње су у шуми јеле жир, који je падао са храшћа, a друга стока 
брстила je и сатирала млади нараштај и на тај начин било je у шуми спречено 
стварагве нових генерација. A оно, што je било већ толико одрасло, да му стока 
није могла нашкодити, расло je и даље и у току времена постигло дубоку старост 
II велике д^шензжје. У нагшш временилш та су дрвета давала гшглед mape шуме 
ириблт>рспо једнаке еШароеши. 

Наравно, да све те шуме нису у исто време и у истој мери губиле тип прашуме 
и добивале свој познији облик. Процес ote вршио постепено и неједнако, na je 
услед тога и каснији њихов изглед покавивао разлике. У шуме, коje су биле ближе 
насељима, стока je допирала раније и у јачој мери, него у оне, које су даље. Исто 
тако с ближим се шумама дребирањем секло за грађевио и гориво дрво, a до даљих 
и теже приступачних шума сеча није ни допирала. За грађу се секло, што je тање 
R лепше, a дебља су дрвета остајала. Ha тај начин шуме близу села постале су 
ређе, дрвета дебела, граната и деформирана, a просечна старост виша тако, да су 
те шуме изгледале етарије од оних у унутрашњооти великих комплекса. Било je 
такових шума ближе селима, у којша није бкло дросечно mi десет дрвета no јутру, 
проеечни им je прсни пречник био 100—120 цм, a просечна сларост 200—300 го-
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дина, Теже иритуиачне туме оилс су много боље сачуване. У рвима je било ло 
јутру и no 40 и више дрвета разних врсти, склоп je био потпзш, дрвета су имала 
већином лепо, дугачко ii чисто дебло, просечни прсни пречник био je мањи, a исто 
тако прооечна старос-т, која се кретала између 160 ii 200 година. Наглашујем 
прооечна, јер ii у једним ii другим било je поједтших, далеко старијнх дрвета. 

У таком стању затекли су се у славонској лосаБСКОЈ низини огромви комплевси 
старих храотоБих шума upe 55—60 годгта^ када се почело са њнховом експлоата-
цијом. До тога времена о редрвитом господарству и правилдој експлоатаци]и не 
може се ни говорити. Секло се у главном само за кућну потребу сељака, огаптина 
и војке управе ii то само пребирањем. У земљи без железница ж цеста, изложеној 
вечит1Ш поплавама, пуној мочвара и бара, где je постојала само војна управзЈ a 
народ био вечито под пупп^ом, у земљи, која je била одсечена од целот културног 
света, није ни могло бити иБдусггрије и трговине, a нарочито није могло бити 
шумсже, Трговина са дрвом била je посве незнатна. Пронзводило се нешто фрап-
цуске душл1це, која се колима возила до еавске обале, a одавле Савом до Снсжа. 
До год. 1,868. та се дужица вознла од Сискамалнм лађама no Купи до Карловда, 
a даље опет колима до Ријеке. Од год. 1868., када je Сисак л-селезницом спојен са 
Зиданим Мостом и Трстом, ишла je дуга у иностранство преко Трста. A 
када je Сисак добио железничку везу са Ријеком, вратио се један део х^звоза no-
нова на Ријеку. 

Ради тога, гато у пријаш1-Б1Ш временима није бпло редовних оеча, била je у шу-
мама постепеност добних разреда врло непраБилна. Шума ередње старости било 
je у опште посве незнатно, очит знак, да се првих деценија 19. века секло врло 
мало. Иитересантно je, да je у тој старости било нешто шума око С&ве у II. Бан-
ском пуку ж граничним шумама Градишког пука. Ва време Наиолеоиа дошла je те-
риторија II. Банског пука под француску власт, na je no с^ој прилици иниција-
тивом Француза и после сечено нешто у томе крају. Младих шума било je свуда 
нешто више, алн ii те н̂ псу настале редовним сечама у емиелу правилног гоепо-
дарства, него тако, што су некоје шуме, већином бли^е насел.а, дугимпребирањем 
коначно исечене. Војне су власти често под претњом и извршењем батинања при-
сжлиле Граничаре, да посеку она дрвета, која су до тадањим појмовнма била лоша 
и неупотребива. Наша старија генерација налазила je no забранима и младим 
шзшама цезЈих храстова, који су некада само посечени и ос г̂ављени да иструну. 
Код такових прклика прпродно je, да je у целој Посавини бнло највише старих, 
управо престарих шума. One су заузимале добре три четвршгше свих шума у moj 
низгти. 

Ти огромии комплекеи сч̂ арнх итума били еу мртви капптал. Становвиштво 
Војне Крајине вековима je давало х^бсбурккој монархији огромви даиак у крви, 
али држава иије пишта учинила за ту земљу. Крајина je била у сваком погледу 
културно запуштеиа, na наравно и у погледу траБецортнпх средстава. 

Истом пред чоч&шспс седамдесеШих годгта прошлога века почело се озбиљипје 
мислити на рационалније експлоатисаае старих шума. Дли и тада се пошло no-
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грешним путем.̂  Уместо да се прије изграде цес/ге и железикде и онда продају 
ш}^е, држава je одлучипа, да прије прода око чегвртину свих старих ш}Ша и 
да тим новцем изгради железницу Зсмун—Сиса-к, да изгради цесте и учвдш Још 
некоје корисне иивестиције. 

Год. 1871. одвојено je од старих шума у ПеШроварадинском u Epodc'koH иу1су 
30.000 j'i/iEapa (17.264 ха), да се прода као једав објекат и новац употреби у озна-
чену сврху. 

Иитересантиа je комиеијска расдрава, која je у шттаљу ceie и продаје тих 
шума вођена у Загребу 10. августа 1869, и о којој je састављен и записник.^) 
Тада се држало, да су олавоиске iĤTvie тако стареи трошне, да he ое Mofê i држати 
једва 20 до 30 година ir да их с тога треба поеећи што пре. Време je ЈмеђутЕМ 
показало, да je то мишљење било посве погрешно> јер и данае, после 57 година, 
има тамо још посве добро одржаних старих храстових шума. Ако не наступе 
нзванредне болести и неочекивана промена битннх усдова за живот (н. пр. систе-
матске одводње), стари се храст држи јако дуго. Мл, који смо одрасли и провели 
свој живот међу славонс:к1Ш шумама, гледали смо као зрели и старији људи скоро 
непромењено иото оно старо сувоврхо храшће, које смо гледали још као деца. 
A код сече показало се, да je и дрво тих састојина у главном здраво. Било je 
у тој комисиЈи и других погрехпних тврдњи о старим шумама, али простор ове 
1̂ њиге не допушта, да се о томе овде расправља. 

Јако упада у очи, да je у почетку постојала намера, да се означених 30.000 
јутара после сече исушн и претвори у економоко земљиште. Када ее зна, да je 
домаће становништво у ономе icpajy i-шапо у оно време посве довољно пољског 
земљишта, јасно je, да je ауеШр. dfoieaena влат налгеравала, da Waj hpaj 'колонизује 
сшраним,нвл1ач]силселеменШом. To јеиранијечињепопоосталом Срему и Славонији, 
наравно тамо, где су најбоља и од поплаве шгурна земљишта, Наш елеменат 
вековима je у Војној Ерајини сачињавао огромну фронту против Турака, a када 
je опасности нестало и д,ошло време, да се Крајина укине и народ св могне по-
светити економс-ком и културном развитку, онда je требало продати шуме, које je 
он обранио, земљиште учинитк плодш-ш за економију и предати га — туђинцу ! 

Срећом, до тога нлје ДОЈВЛО. 
Издвојених 30.000 јутара шуме добили еу име ,уШуме Icpajumhe umecmui\m-

налне закладе'' (фонда). 
Године 1872. продан je ifeo waj колтлекс банковном конзорцију т. зв. ,,Grenz-

walderkonsortium"-ti, који се састојао из уг. Bodenkredit-Akt.-Ges., англоуг-
банке, франко-уг. банке и Бернхарда Полака јун. из Беча за овоту од 33,300.000 
аусггр. форината у оребру (66,600.000 круна), што значи 1.110 форината no јутру. 
Уговор je закључен 5. октобра 1872.. Када се узме у обзир, да je гориво дрво храста 
и ооталих врсти дрвећа било мале вредЈхости, a храстовог техничког дрвета према 
тадахБој употребивости да je било око 120 M« no јутру, онда излази, да je то хра-

^ >Nesto 12 novije prošlosti našeg šimarstra«, Šum. List од г. 1906., стр, 169.—IS7. 
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етово техшшко дрво продаио no ценп око 8 фор. (16 К) no 1 м^ За оно време, 
када није било нпкакових транспортнпх средстава, то je бвла врло довољнацена. 

Цео цродани комплекс имао се досећи пзградити иајдуже до конца марта 1897., 
али je купац имао право, да га посече и у 12 година. 

Међутим већ г. 1878. дошло je до чувеног слолш (Јсраха) na бечкој бурзи, који 
je довео и конзорциј у немогз'ћ положај. Од продаиог кошлекса шума извршене 
су еамо две сече на површишт од 2.500 јутара и уговор je морао бити разрешен. 

Kao што je речбно, све гиуме у Bojnoj Kpajtimi биле еу дршсате^ алк je краЈивЈко 
становништво нмало у љнма сертшуИ^на ирава на дрво, пашу и жироБИну. 

Године 1871. укинута je Војна Крајина. Државна je управа том приликом 
била одлучила, да сервитутна права на nî nvre откупи на тај начин, да половицу 
шума no вреднос.ЈЧ! даде народу у име откЈша, a дрз̂ га половица да остане чиста 
државна евојина. 

Деоба je проведена г. 1873. У државнн део урачунато je и онжх SO.GOO јутара 
раније издБојених старих шузЈа Инвестиционог Фонда. Фондз̂  Je припало само 
старо дрво, a земљиште и будуће шуме на кему имале су припасти држави. Од 
тих 30,000 јутара било je 11.475 јутара у Петроварадинском и 18.525 јутара у 
Бродском пуку. 

У целој Ерајини бидо je у Посавини у време деобе округло 130.000 јуШара 
еШарих храеШових шулга. Од тога je добио: 
Инвестициони Фонд 30.0-00 јут. (17.264 ха) 
Држава (округло) . 40.000 „ (23.018,, ) 
Бродска Имовна Опћина 28.420 „ (16^350 „ ) 
Петроварадинска Имовна Опћпна 15.212 ,, ( 8.747 ,, ) 
Градишка Имовна Опћина 12.086 „ ( 6.9.50 „ ) 
Друго-Банска Имовна Олћина 4.200 „ ( 2.415 „ ) 

Свега . . . . . . . . 129.918 јут. (74.744 ха) 

Доиста импозантна површина са импозаитном масрм од лреко 12 милиона кубпмх 
меШара најфиније техничке храстовине, што ју у опште с^ет позиаје ! 

Катастрофални слрм на бечкој бурзи од г. 1873. довео je у кризу индусхрију 
и трговилу у целој Аустрији, a младу, једва завочелу шумску индустрију и 
трговину у Крајини скоро je сас.вим усцавао на више година. 

Све до осамдесетих година продавало се у Крајини мало, a и те иродаје ep-
шене су на врло лримитиван начин, по дрветима (еШаблима), a не no кубној са-
држини, a секло се обично пребором. Изгледа, на жалост, да и данас, после 50 
година, има у нас крајева, у којима се продаја шуме вршх̂  no дрветима. 

Од г. 1873. до 1876. није се из 1&вестиционог Фонда у опште ништа продавало. 
Наредних година нешто je продано и то: 
1876. г. 774 јутра, a добивено je просечно no јутру фор 977.— 
1877. г. 124 . „ „ „ „ 927 . -
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1878. г. 40 јутра, a добивено je просечно iio -јутру фор 602.— 
1880./. 1985 „ „ „ ' V „ 610.-

Кубатура у nm годпнама проданог дрвета нелозната je, алн рачунајући 
no просеку OKO 120 м̂  тсхничке храстовине no јутру н Јзша.ју}т у обзир малу 
вредиост горивих дрва, мож.е се узети, да je хратово Шехшчко дрво иродано у г, 
1876. no прилнци no фор. 1-~~, у г. 1877. no фор. 6-50, у г. 1878. no фор. 4-— у 
г. 1880. исто тако од прилике no фор. 4-—, све за 1 м .̂ 

Треба приметити, да су у инвестиционпм шумама у тим годпнама, продавани 
понајвхшге посве престарели делови лоптје квалитете, na je свах-сако и то узрок, 
да je цена таи:о ниека. 

Од свога постанка у г. 1873. na до осадемсетпх година нису Имовпе Опћнне 
имале никакове веће продаје једно због општег застоја у шумској трговини, a 
друго због тога, што оне у томе времену иису још имале праве оргапизације. 

У томе времену и држава je мало продавала. 
Истом осалгдестих годгта прошлога века ошивљује јаче Шрговхша са хратови-

ном. Продају се лицитацијом целе редовне сече уз паушалну цену, a и,склична 
цена утврђује се не само no броју дрвета, него н ло њиховој кубној садржш-ш. 

Наравно, да се калкулација цена вршила још увек на бази француске дужице, 
јер у Крајинж у то време није још било стругара. Код такове калкулације до-
лазило je у обзир само цепиво дрво, a знатан део дрвета, који није бпо цепив, али 
би се на стругари дао прерадити у техиичку^ робу, ишао je у отпадак. Ради тога 
и показују сече из тога времена мањи проценат техничког дрвета, него кашшје, 
када су изграђене стругаре. Додуше и поред дужице израђивало се у Крајшги и 
пре о^амдесетих година нешто ,,Wagenschuss"-a али нако се то резало руч.вом тесте-
ром, количине qy биле незнатие. 

Kako еу се цене даље IcpemaAe, ио1сазују табеле u графикон на тр. 424.—438. 
• Табеле обухвшпају време do год. 1913. т. ј . до великог светског рата. Цене из 

временаратаипоелератанисусемоглеузетиу обзир, јерсу na њих утицале ратне 
и валутарне прилике. To су абнормалпе цене и о њима би се морала писати за-
себна студија. 

Због малог простора у овој књизи увретио сам у табеле еамо најпотребннје 
елементе: годину продаје; број и кубатуру проданих храстова и постигнуте цене. 
Премда и ти бројеви казују врло много', не могу из иотог разлога да изпесем ко-
ментар ооим само на некоје важније моменте. За сваког власрика шуме начињена 
je засебна табела, a у овој опет засебни ступац за сваку шуму. Све остало морао 
оам изоставити и ако je од велике важности. Нарочито су важнп, a ипак су морали 
изостатЈГ подаци о просечној дебљини храетова сваке поједнне оече и о проценту 
техничког дрвета, који у свакој сеЧи отпада на поједини разред дебљине. 

Због тога, што je у винковачкој дирекцији шз̂ ма шкартирана архива до г. 1901., a 
због краткоће времена да с.е на друпш местнма прикупе xi среде потребни подаци, 
табела II. за оада не садржи продаје пре г. 1902. Из сличних разлогаморала je и та-
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бела за Градишку Имовну Опћину овде сасвгш изостатж. Ћсто тако изостало je 
кретање цена јаоена и бреста. 

Све TO, што je изостало изнећу касније у засебном раду. 
За просуђивање кретања цена најмеродавнији су под?1.ци о продајама шума 

Ишесшиционог Фонда, табела I. Te су шзше биле у сувислом комплексу и биле. 
су срце славонских шзша̂  продаје су врАпене свах-се године (осш 1908.), a прода-
ване су велике колидине под приличио једиаким приликама у шуми. У години 
1881. и 1882. још су продане Jioimije састојине, с тога су и постигнуте цене још 
доста ниеке. После су долазиле на лродају боље туме. У години 1883. трговци 
су о^екивали пораст цене фраицуех-со] дужици на 225 до 23'0 форината pro mille 
monte, пасурадитогаплатили вишеива дрво, просечно фор. 9*40 (К 18-80) no 1м^ 

У години 1884. цена je нешто пала, али од тога она постепено и стално расте. 
У томе пораоту показују de нзвешти скоковн, али они нису случајни. Од вод^ 1884. 
5озо9Л5Р2., даклеза 7 годинапорасла јеценазакруна5.90или проеечно годишње 
за К 0-84, Међутим od еод. 1891. до год. 1893., дакле за 2 године скаче она од К 
23-20 на К 31-70, дакле за К 8-60 или просеч.но годишње за К 4-25, односио за 
округло 20%. После тога расте она опет нормално. Када се сетимо, да je у томе 
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времоиу дсфитгитнвио била докршеиа, изградња славонске главЈкз железницс Зе-
MyH™Gyi-La и да оу у близини ш^ша код Врбањо (?г1гра1}ене две стругаре, онда 
иам je онај велики скок у цени дрвету на лаљу посве јасаи. Од тога времеиа кал-
кулација цена ослатБа се у главном на дрво за резање. 

Стално напредовање цена и даље има свој узрок у изградгш далтвих стругара, 
a и локалних железница. 

Мали назадак показује Ј̂ ена у вод. 1901. u 1902, али се поеле тога опет опоравља 
и расте даље. У зодинама 1905. do 1907. пење се деиа на висииу преко 60 круна, 
али већ у год. 1Ш8. наетупа финаисијска криза и peaiuj,iqa, због које у год, 1908. 
није ни вршена продаја. Томе je свакако допринела и анексиона криза. 

Године 1910. продан je задњи остатак гласовитих шума Иивестиционог Фонда. 
ПГумски иидустријалци напрезали су се већ у интересу доброг гласа с-вога стова-
ришта.робе, да купе коју од задњих се^а тих гласовитих шума. Ta je околност 
свакако допринела, да су сече Инвестиционог Фонда већ год. 1910. лродане про-
сечно no К 68*20 за 1 м̂  храстовог техн. дрвета, док je у осталт-ш шумама постиг-
нута исте године највиша про(?ечиа цена од К 5'0-10 (табела настр. 437.). 

Међутим одмах у иаредгаш годинама доста су нагло порасле цене и у осталим 
шумама, н. пр. за шуме Бродске Имовие Опћине у год. 1913. на К 60*80. 

Кретање цена код продаје сеча Кмовпих ОпШпа показује доста неправилиости. 
Међутим те су неправилиости у главном оамо привидне. Шуме Имовних Опћина 
нису у тако сувисл1М комллексима> као ЦивестицЕОне, него су мање вмше растре-
сене. Оне, које су 5лиж*е селима, квалитативио заоотају ва ошша, које су Mait.e 
пристулачие. И у погледу транспортних прилика показивале су оне много већих 
међусобиих разлика од шума Инвеотиционог Фоида. Висина цене овисна je од 
С-вих тих 0К0ЛН0С1ГИ, na према томе je ли која Имовиа Опћина у поједииој години 
продавала випге бољих или лошпјих шума, и јесу ли сече бнле ближе или даље од 
железнице или других трансдортних сретстава, била je и цеиа различита. Тако 
je н. пр. Петроварадинска Имовна Опћина у годинама 1900. до 1913. продавала 
понајвише своје најлошије шуме, na je с тога постизавала и највише цене. Чим 
je поред логаих сеча продано нешто више и бољих, просечна je цена одмах no-
скочила. Док je н. пр. од год. 1911. na год. 1912. дена код дрЈкавршх шума порасла 
само за К10 *90, a код Бродске Имовне Опћине за К 6 *00, порасла je она код Петров. 
Дмов. Опћине за К 17*60 због продаје веће количине врло Зфедпог дрвета у ш}ши 
Рађеновци, да одмах у наредној години падне за К 21-80. 

Kao што сам напред споменуо, за просуђивање кретања цена најмеродавиије 
&у вдуме Инвестиционог Фонда, a после њега шуме Бродске Имовне Опћине, јер 
јеи онапродаваласвакегодиневећ^ количине, a сваке године било je продаја у 
много шума. 

Од год. 1883, na до год. 1910., дакле за 27 година расле су цене код Инвест. 
Фонда од К18-80 на К 68*20, т. ј . за К 49*40 или за 262%. Ако тај пораст рачу-
намо каматио-каматним рачЈпом, износи он просечно годишње 5%. 
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. Код Бродске Имовие Опћпне изиоси пораст од год. 1883-. до год. 1913., дакле 
за 30 година К 37-20 илн прооечно годшиње 374%-

Акада.сеузмезаједно Инвеагиција, Бродска, Петроварад^гаска м Друго-Баиска 
Имовна Олћина, онда je просечна цена sa њихове iii3Tvie од год. 1883. до год. 1910., 
дакле за 27 година нарасла од К 20 -30 на К 51 -70, т. ј . за К 31 -40, одиосио за 155%, 
или просечно сваке године (каматно-каматски) за 3V2%- Цепе за држ.авне шуме 
и птуме Градишке Имовне Опћине не би много мењала на овом резултату. 

Како проеечни годишњи порасх цене за 5% за шуме Иивестиционог Фонда, тако и 
просечии пораст од 372% за све ru}Tvie, na и онај од 3Vi% за Бродску Имовну Оп-
ћину, надмашују иормални пораст скупоће. Taj пораст цеиа славокске храстовине 
није дакле само последица веће опће скзшоће, него велиш-ш делом и последица 
изградље траиспортних еретстава и стругара, т. ј . последица смањења продук-
тивнжх трошкова за храстову робу. 

Од 130.000 јутара славонских старих храстових шума, које су постојале око 
год_. 1870., било je концем године 1925. још само oko 9.330 јуШара (5.364 ха) са око 
193.000 старих храстова и око 984.000 м̂  храстовог техничког дрвета. 

Од тога je имала: 
1. Д^р^таеа око 1.150 јут., око 19.000 храстова, око 129.000 м ; 
2. ВродскаЋмоепа ОпШта око 3.500 јут., око 83.000 храстова, око 400.000м^; 
3. ПешроварадинсЈса Имовпа Ofi'hma око 3.350 јутара, око 66.800 храстова^око 

330.000 мз; 
4. Градишка Имовна Ои fama OKO 1.330 jjTSL^pn-, око26;006храстова, OKol25.0f00ivi'. 
За један велики део државних старих тума лицитација je била већ објављена 

(Прап1ник) и према томе изгледа, да ће држава у брзо посећи остатак својих старих 
шума, 

Имовне Олћине секу своје шуме no привредном Блану, којн за Бродску и Tle-
троварадинску предвиђа време још око 25 година, a за Градишку нешто маље. 

Како ће се у томе времену цеие развијати, тешко je калкулисати у овој општој 
економс1-сој и фииансијокој несређености у Европи. Свакако међутим остатак ста-
рих шума Имовиих Опћииа репрезентује велики иметак и за Имовне je Опћине 
срећа, да су макар тај дес сачували и до данашњих времена. 

Стари посавски храст одри̂ :ао се много дуже, него што су многи држали и дао 
je право онима, који су у вођењу очзча старих шума били конзервативни. 
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fOSIP SELAK 

RAZVITAK NAŠE DRVNE INDUSTRIJE') 

očetkom devetnaestoga vijeka usavršen je parni stroj i izumljena je 
željeznica i parobrod. Ali svijet je tištala još uvijek svom svojom težinom 
sredovječna tmina i besvjestica tako, da ti epohalni izumi jošte nekoliko 
decenija nisu došH do zasluženog uvaženja. Kraj tadanjeg natražnjaštva 
nije to Čudo 1 Ta ni veliki um Napoleona I. nije bio kadar da prosudi 

po zasluzi dalekosežnost tih izuma. Trebalo je tek jačega poticaja, da se svijet pro
budi od svog mrtvila. To je bila revolucija g. 1848. Ona je bar donekle provela u 
praksi velike ideje revolucije od g. 1789. Ona je pomladila Evropu, za onda bez
uvjetno i srce i glavu čitavoga svijeta. Duh slobode bio je u isto vrijeme i duh 
napretka, koji je stvorio tako reći preko noći novi svijet demokracije sa novom kul-
turorn, novim načinom života i novim potrebama. 

Tek sada dolaze do uvaženja i praktične uporabe željeznice, parobrodi i telegraf, 
koji stvoriše nove pojmove o distancama, i koji povezaše cijeli svijet u jednu zaje
dničku gospodarsku cjelinu. 

Moderna tehnika napredovala je orijaškim korakom, a brzi razvitak cjelokupne 
znanosti i higijene pogodovao je porastu pučanstva, koje se počelo silno množati. 
Zanatiijstvo, iako je bilo lijepo razvijeno i dobro organizovano, nije više bilo kadro, 
da slijedi napredak moderne tehnike i da podmiri sve potrebe pučansU^a. 

U akciju stupa stroj, koji potencira silno čovječju snagu. Time su udareni temelji 
novoj industriji, koja stvara nevidjenu nutarnju i eksportnu trgovinu i koja podiže 
blagostanje najširih slojeva naroda. To blagostanje, kao rezultat nove kulture, stvo
rilo je i novu raskoš, luksus, koji sada ne obuhvata samo kraljeve i knezove, nego 
i široke slojeve radne demokracije. 

Industrija poprima internacionalni karakter, diže se ondje, gdje je kultura uhvatila 
Čvršće žfljeigdje su sredjenije prilike, dakleuprvom reduuzapadno-evropskim državama. 

Nova industrija mora da traži sirovine za preradbu na svim stranama svijeta. 
U tu se svrhu stvaraju na jagmu daleke prekomorske kolonije. Pa nije čudo, da su revni 
istraživači ubrzo otkrili i naše lijepo, za svaku preradbu sposobno drA ô — poimence 
фако našu krasnu, nedostižnih hrastovinu. 

i).Kod sastavka ovog članka služio sam se djelomice edicijama g. Josipa Lakatoša, o našoj industriji 
a neke vrlo zanimive podatke dobio sam od gg. Milana baruna Turkovića, zač. predsjednika J. Š. U., Asdru-
bala Bergera, veletršca, Zagreb, i Antuna Majnatića, bankovnog direktora, Ravnagora. 
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Naša je drvna indnstrija doduše dosta stara, ali je dugo vremena ostala u vrlo 
čednim granicama. U svojim počecima ona je obuhvatala samo malu produkciju 
mekane gradje u našim sjeverozapadnim krajevima (u Sloveniji i u hrvatskom Gor
skom kotaru), te produkciju hrastove dužice u Hrvatskoj i zapadnoj Slavoniji. Ona 
dobiva značaj svjetske, internacionalne industrije tek nakon izgradnje željeznica, 
koje su povezale naše кгајел^е sa BeČom, Trstom i Rijekom, a to pada baš u doba 
sveopćeg razvitka i napretka evropske industrije i trgovine. 

Pod teškim jarmom Anstro-Madjarije, koja nas je cijenila samo kao ,,Kanonen~ 
futter", a inače nas je svagdje politički potiskivala i gospodarski izrabljivala, otkinuti 
od svijeta, niti smo znali što se u našim šumama krije, niti smo znali kakove su potrebe 
na drvu zapadne Evrope. A nismo imali ni kapitala, da se osovimo na vlastite noge, 
i da stvorimo za vremena svoju narodnu drvnu industriju, Stoga nije čudo, da je 
morao doći tek tudjin, da otkrije naše „mrtve kapitale", da ih izrabi i da se u njima 
udomi sve do dana današnjega. Naša drvna industrija je danas sjajna, na visokom 
je stupnju, potrebna je ci e'om civilizovanom svijetu — ali je ona žalibože velikim 
dijelom u tudjim rukama. 

Naša je država poznata svuda kao agrarna država, a kad tamo ona je šumovita^ 
te ima oko 7,600.000 hektara šuma. Suma imamo svnda, dapače i u središtu poljo-
p-ivrednih krajeva, naime u Vojvodini i Sremu, a u nekim predjelima kao n. pr. u 
Sloveniji, u Hrvatskoj Banovini, u Bosni, Crnoj Gori i t. d. obuhvataju šume 50—65% 
čitave površine. 

Po razvoj naših kulturnih i gospodarskih prilika, pa dosljedno tome i po razvoj 
naše drvne industrije, bili su od odlučne važnosti politički odnosi, pod kojima smo 
živjeli i naš geografski položaj. 

Utjecaj nepovoljnih političkih prilika osjećao se i u Sloveniji, pa Hrvatskoj-
vSlavoniji i Bosni, a kamo li ne bi u Srbiji, od koje je veći dio stenjao pod turskim 
jarmom sve do godine 1912. Do prečanskih su krajeva, upi'kos svim zaprekama, ipak 
dopirali traci zapada, dok su krajevi pod turskim jarmom ostali sasvim u sredo
vječnoj tami. Mala Srbija (do pred 1912.), okružena samim krvnim dušmanima, morala 
je da čuva i brani svoju samostalnost i slobodu mačem u ruci, te je, tek početkom 
ovoga vijeka mogla da započne sa organizovanjem svoje privrede. 

U pomanjkanju komunikacija razvilo se u početku ono malo drvne industrije i 
eksportne trgovine samo u krajevima blizu mora, na zapadnun granicama i u predje-
lim.a plovnih rijeka Savinje, Save i Drave. Stoga i nailazuno na najstarije tragove 
naše drvne indasl-rije u Sloveniji i u hrvatskom Gorskom kotaru. 

Sasvim je naravno, da je prva naša drvna industrija i eksportna trgovina obu
hvatala samo meko drvo (jelovinu i smrekovinu), a najvrednije naše drvo, hrastovina, 
došlo je poslijednje na red. 

U Sloveniji razvilo se splavarstvo već u davnim davninama, svakako već pred više 
stotina godina, a već pred po prilici 150 godina pojavile su se na Savinji i gornjoj Savi 
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i Dravi male pilane (strug-are) na A'-odenu snagu sa drvenim jarmovima (Gatter) na 
jednu tasteru. Slovenski splavari vezali su jelove i smrekove trupce u splavove, a na 
njih su natovarili daske (piljenice), a često i raznu drugu robu slovenskoga kućnoga 
obrta. Sve su to splavljali u naše donje krajeve, ali i u inostranstvo, jer su dospijevali 
i u Dunav pa sve do blizu Crnoga mora. Nakon izgradnje željeznice Beč—Trst u go
dini 1855.. koja prosjeca cijelu Sloveniju, počeše se dizati po malo i parne pilane s no
vim jarmovima na više testera. Produkcija je neprestano rasla, a njen novi centar 
postao je Trst. Ali kraj svega toga uzdržalo se i splavarstvo sa svojim malim vodenim 
pilanama sve do današnjega dana. 

Drvena se industrija u Sloveniji i dalje razvila, te ima danas više tvornica pokućstva, 
tvornica kola, tvornica furnira, tvornica celuloze itd. itd. Konačno postoje u Slo
veniji i 3 velike tvornice tanina, koje izradjuju ponajviše kestenov ekstrakt, u koju 
svrhu troše velike količine pitom.og kestenovog drva. 

Isto tako staru di"vnu industriju ima i hrvatski Gorski kotar, koji je uspješno iz-
rabio svoj povoljan geografski položaj t. j . blizinu mora. Najstarije pilane sagradjene su 
na rijeci Dobri i potoku KamaČniku u okolici Vrbovskoga već sredinom sedamnaestoga 
vijeka. Nema sumnje, da su poduzetni Gorani istodobno ili malo kasnije posagradili 
i u drugim krajevima takove pilane na vodenu snagu, premda nemamo o tom točnih 
zapisaka. Ali i ono što je zabilježeno dokazuje jasno, da su žitelji Gorskoga kotara 
već odavna organizovali vrlo lijepo razvijenu eksportnu trgovinu sa svim većim gra
dovima na Jadranskom i Sredozemnom moru. 

Kao poznate stare pilane možemo zabilježiti: Pred viŠe'od 150 godina sagradjena 
je pilana u Gustom Lazu .na Kupi i u Homeru na Kupici. U Delnicama sagradio je 
Josip Pleše nekako polovicom prošloga vijeka dvije pilane na Delničkom potoku. U 
Fužinama sagradjena je prva pilana 1792. a u Licu 1810. Obe te pilane stoje još i danas, 
prva je vlastničtvo Vinka Svrljuge, a druga Braće Delak. Godine 1848. sagradio je 
pilanu u Fužinama Bartol Svrljuga, kojoj je današnji vlasnik Vinko Svrljuga. Ne
kako u isto doba sagradio je Mate Polić-Sumić jednu pilanu u Lokvama a jednu u 
Mrzloj vodici. U Staroj Sušici sagradjena je pilana god.. 1808. a u Ravnoj gori god. 1830. 

Nakon tih prvih sigurno uspjelih pokušaja, nicale su vodene pilane u cijelom Gor
skom kotaru kao gljive, te ih je do izgradnje željeznice na Rijeku bilo sigurno oko 
50—60 sa najmanje 80—100 jarmova, koji su narezali godišnje oko 20—25.000 m^ 
jelove rezane gradje. Osim toga tesali su se hordonalii travi (jelove grede u duljinama 
od 8—16m i u debljinama od 13/13 pa sve do 60/60 centimetara) ponajviše u okolici 
Mrkoplja, ali i svagdje drugdje, gdje nije bilo pilana a bio je moguć izvoz te teške gradje. 
Cijepala se i jelova šindra i dužica, bukova dužica, vratila (Subbie) i vesla, a iz lošijeg 
drva palio se drveni ugljen. 

Vrijedno je da se spomene i vanredno razvijena HUna indutrija Gorskoga kolara 
i Slovenije, koja najbolje dokazuje, kako je onaj narod \rrijedan i radin. Za dugih 
zimskih dana izradjivali su starci, žene i djeca barila, kablove, čuture, kolovrate, plad-
njeve, zdjele, vrčeve, žlice, sita i rešeta, grablje, vile, lopate, košare itd. Ta kućna in
dustrija uzdržala se velikim dijelom sve do danas. 
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Sva gore pomenuta gradja kao i veliki dio proizvoda kućne industrije vozio se 
kolima u Bakar, Kraljеласи i na Rijeku u svrhu daljega eksporta morem. 

I u Gorskom kotaru došlo je do velikoga preokreta nakon izgradnje željeznice 
Rijeka—Karlovac, koja je god. 1873. spojena sa željeznicom Budimpešta—Zagreb. 
I tu su počele nicati velike parne pilane, koje su velikim dijelom uništile vodene pi-
ane i digle silno produkciju rezane gradje, a trgovina je navrnula na Rijeku. 

Lika, uprkos svojim ogromnim bukovim i jelovim šumama u neposrednoj blizini 
mora, radi loših komunikacija, nije imala tako reći nikakove drvne industrije, osim 
što se u krajevima, koji gra\dtiraju na Novi i Senj, izradjivalo nešto bordonala, bu
kove dužice, pa vratila (Subbie) i vešala. Tek u najnovije doba, t. j . nakon izgradnje 
ličke željeznice na Split i Šibenik, nikle su, i u tim divnim, ali sasvim zanemarenim 
krajevima, mnogobrojne parne pilane, gdje se reže jelovina i bukovina. 

Početkom devetnaestoga vijeka bješe Donja Hrvatska i Slavonija jošte najmanje 
sa 65% svoje ролаз1пе obrasla šumom. Rimljani su znali već pred 2.000 godina cije
niti našu hrastovinu. te su — vjerojatno — oni izradili kanal Bosut, po kojem su onda 
izvažali ladjama čitava hrastova stabla u Savu, Dunav pa u Crno morc: Ta su hra
stova stabla trebali kod monumentalnih gradnja, a ponajviše za gradnju brodova. 
Koliko je vijeko\^a prohujalo nakon propasti Rimske imperije, dok je na novo otkrita 
vrijednost naše divne hrastovine?! 

Nakon što je turska sila obuzdana, počelo se u Hrvatskoj i Slavoniji pučanstvo 
množiti. Uslijed toga pokazala se potreba gospodarskog tla i višak na šumama, koje 
u ono doba nisu predstavljale gotovo nikakove vrijednosti. Počelo se stoga šiune 
nemilice harati i uništavati. Pepelarenje, i. j . obaranje i palenje bukovih stabala u 
svrhu da se dobije pepela, smatralo se racionalnim iskorišćivanjem bukovine. Pepe-
lari uništili su silne površine šuma, jer su se bog zna koliko vremena bavili proizvod
njom i eksportom pepela. Inače se bukovina upotreblja\^ala samo za gorivo, a hrasto-
vina za gradnju kuća, mostova i za gorivo. 

Početkom devetnaestoga vijeka osvanuše prvi trgovci, koji počeše izradjivati i 
izvažati hrastomc dužicu, a već polovicom prošloga vijeka 'zauzima proizvodnja hra
stove dužice' — toliko njemačke koliko francuske — л^еНке dimenzije. Dužica se 
izradjivala ponajviše u okolici Karlovca, Siska, Moslavine i Daruvara, a kasnije u Či
tavoj Posavini, a vozila še kolima do Save, onda ladjama do Siska, pa dalje Kupom 
do Karlovca. Dvije najstarije ladje, kojima.se vozila dužica do Karlovca, bile su 
vlasništvo tvrtke Pierre & Perrin, Karlovac—Rijeka, a zvale su se ,,Rečina" i ,,Ko
rana". Iz Karlovca vozila se dužica kolima na more, i to većinom u Senj. Kad je 
godine 18G8. izgradjena željeznica Zidanimost^Sisak,-.prestaje izvoz preko Karlovca, 
te skreće preko Siska u Trst. Sisak postaje važni trgovački emporij za žito i dužicu 
sa svojim posebnim uzancama. Tek nakon potpune izgradnje željeznice Zagreb—Kar
lovac—Rijeka u god. 1873. navraća se sva trgovina francuskom hrastovom dužicom 
na Rijeku. Njemačka dužica t. zv. „bačvarska gradja ' vozila se takodjer ladjama, 
ali Savom i Dunavom u Peštu, Beč te u Njemačku preko Regensburga. Osim toga 
izvažah su se u Njemačku, dakako vodenim putem, i hrastovi trupci, a nakon izgradnje 
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željeznica na Zidanimost i Rijeku izradjivani su i kompaktni „ Wagenschuss-i", ali koji su, 
katkada i rukom rezani, ili dapače cijepani, što danas sasvim nevjerojatno zvuči. 

Razumije se samo po sebi, da su se šume kod svih tih produkcija nemilice harale, 
birala su se samo najljepša stabla, a zbog kakove god sitnice ostavljena su čitava stabla 
porušena da trunu. Ali nije ni čudo, daše s najfinijom, hrastovinom tako razbacivalo 
ako se promisli, da se u ono doba moglo kupiti za 5—6 forinti najljepše hrastovo stablo! 

Produkcija dužice naglo se razvijala, te je dosegla svoj vrhunac god. 1890. do 189B. 
(oko 26 milijona komada francuske dužice i oko 1,000.000 akova bačvarske gradje 
godišnje), kad no se pojavi bosanska konkurenca sa godišnjom proizvodnjom od 20 
milijona komada francuske dužice. Istodobno pojavi se jošte jedan, mnogo pogibelj-
niji konkurent a to je Sjeverna Amerika, koja onemogući i uništi u kratko vrijeme i 
hrvatsko-slavonsku i bosansku industriju francuskom dužicom. A kako je u to vrijeme 
već dokazano, da se pilenjem hrastovina mnogo racionalnije i korisnije izrabi, pre
stala je jednim mahom produkcija francuske dužice. Bačvarska se dužica medjutim 
i dalje izradjivala, te se i danas izradjuje u dosta velikim količinama, ali samo iz sla
bijih dijelova stabala, koja nisu sposobna za pilenje. 

Zanimivo je, da su prvi producenti francuske dužice skoro sami domaći trgovci, 
dočim su producenti njemačke bačvarske gradje, barem u prvo doba, bili sami stranci. 
Tako su nam poznati najstariji producenti francuske dužice: L, Bla&ić, Sisak, Hirschl 
^ Сгв, Sisak, Karlo Morovič, Sisak, Nikola Pajanović, Sisak, Ladjcvić, Sisak, Turk 
i Turković, Karlovac, Gjti-ro Trontl, Karlovac, Makso Pollak, Daruvar. Pierre ^ Per-
rin, Karlovac i drugi, te producenti bačvarske dužice Mathias Bauer, Regensburg, М, 
Vuk i sin, Pešta, / . Wehrhahn, Diisseldorf, Sorger, Kern i Netimirth, Osijek, Stevo 
Petrović, Vinkovci i drugi. 

Godine 1862. sagradjena je u Slavoniji prva -parna pilana za rezanje hrastovine, i 
to u šumi ,,Sodolovci", vlastelinstva Nuštarskoga. Josip Pfeif/cr, Beč, sagradi pilane 
u Orahovici i Našicama od 1866.—1868-., a god. 1875. sagradjeno je na jedan put više 
pilana i to : Lorenz Jdger u Egmeču, Societe d'Importation de Chene u Daruvaru i Vu-
kovju, A. Eeinzel u Zagrebu (u današnjoj Berislavićevoj ulici), Charles Heaven u Za
grebu (današnju Sutejovu'pilanu). Iza toga počeše nicati na sve strane velike parne 
pilane kao n. pr. SocieU d'Importation de Chene u Vrbanji i Normancima, Marchetti 
6f Lamarche, Sušine—Gjurgjenovac, S. H.Guimann, Belišće, Kraft, Тпкбгу (J Сошр. 
Vrbanja, Pranjo Gamiršek, Mitro4aca, Josip Bačoka, Vrhanja.. Vlastelinstvo Kutjevo 
fBraca rwf/eomcVuBegtežuiGracu(kraj Pleternice), Jvan Kaiusić, Vinkovci itd. itd., 

Tudjinci, koji su otkrili prvi veliku vrijednost naše hrastovine, posagradili su ovdje 
i prve pilane, i oni su naučili naše ljude iskorišćivati hrastovinu i proizvadjati ona-
kovu gradju, kakovu je trebalo inostranstvo, a poimence Njemačka, Francuska, En
gleska, Italija, Belgija i Holandija. Već nakon 15—20 godina dižu i domaći trgovci 
pilane za rezanje hrastovine, ali vodstvo ostade u rukama tudjega kapitala, sada 
već sa našim stručnjacima. 

Kako je naša hrastovina po svojim ogromnim dimenzijama, po finoći drva, po 
boji i po svojoj mehkoći i elastičnosti jedina i bez premca na čitavom svijetu, i kako 

445 



su se naši stručnjaci trsili da se specijaliziraju i da se prilagode zahtjevima i ptotre-
bama inostranstva, to je naša hrastoA^a rezana gradja doskora stekla svjetski glas. 
Ona stoji čATTsto i ponosito liors concours ! 

Uz hrastovinu počela se dosta rano iskorišći\^ati i jasenovina i brijeslovina, i to 
najprije za kolarsku gradju, pa za daske za pokućtvo itd. Iz jasenovine izradjivala 
se i dužica za likere, koja se mnogo tražila za Francusku. Naša lijepa, fina, i mekana 
slavonska bukovina čekala je jošte dugo, da i njoj padne u dio čast, da bude piljena 
na pilanama. 

Baš u Slavoniji, gdje raste najfinija bukovina, smatrala se ona bezvrijednim drvom, 
koje nije za drugo nego za gorivo. A kako su i u 51ал^оп1ј1 obrasle silne površine 
baš bukovinom, smatrali su to i neki šumari stranci pravom narodnom nesrećom. 
Ti su šumari počeli bukovinu nemilice uništavati podbjelji4^anjem (podbijeljeno stablo 
se onda osušilo, sprhlo kao gljiva i samo se srušilo), a na njeno su mjesto počeli 
saditi smrekovinu i jelovinu. Srećom se protiv njih digli razboritiji šumari, a i sami 
vlasnici šuma, te je to ludo uništavanje bukovine doskora opet obustavljeno. 

Nakon izgradnje glavnih željezničkih pruga počela se u Slavoniji izradjivati bu
kovina na dtižicu, vratila, vesla, a ponajviše na željezničke pragove. Ali racionalno 
iskorišćivanje bukovine na pilanama opaža se tek devedesetih godina prošloga sto
ljeća. Vlastelinstvo Kutjevo (vlasnici Dragan i Milan baruni Tui'kovič) bili su prvi, 
koji su bukovinu temeljito iskorišćivali, jer su n. pr. oni bili prvi, koji su kod nas 
izradjivali bukove frize i koji su rezanu bukovinu počeli pariti (dampfen). Odmah 
iza njih počeli su bukovinu rezati Strickler & Tscharner u Cerniku, S. Н. Guimann 
u Belišću, Vlastelinstvo Pakrac u Pakracu i drugi. 

Drvna se industrija zadnja tri decenija u Hrvatskoj i Slavoniji silno razvila. Tu 
je veliki broj tvrtka svjetskoga glasa, od kojih napominjemo samo nekoje: 

Našička tvornica tanina d. d., 7 pilana, kapacitet 150.000 m^ trupaca; 
. 5. E. Gutmann d. d., Belišće, 1 pilana, kapacitet 70.000 m^ trupaca; 

Drach industrija drva d. d., Sisak,- 2 pilane kapacitet 50.000 m^ trupaca; • 
CroaUa industrija drva d. d., SiraČ, 1 pilana, kapacitet 25.000 m^ trupaca; 
D. d. za Eksploataciju drva, Virovitica, 1 pilana, kapacitet 25.000 m^ trupaca; 
Domovinska proizvodnja d. d., Zagreb, 2 pilane, kapacitet 35.000 m^ trupaca; 
Nihag d. d., Dugoselo, 1 pilana, kapacite 20.000 m^ trupaca; 
Braća Janeković d. d., Zaprešić, 1 pilana, kapacitet 15,000 m^ trupaca; 
Anttm Sutej, Zagreb, 1 pilana, kapacitet 15.000 m^ trupaca; 
Petrinjska parna pilana d. d., Zagreb, 2 pilane, kapacitet 30.000 m^ trupaca; 
Filipa Deutscka sinovi, Turovopolje, 1 pilana,' kapacitet 25.000 m^ trupaca; 
Mitrovačka parna pilana, d. d., 1 pilana, kapacitet 20.000 m'̂  trupaca; 
Slavija d. d., Vinkovci, 1 pilana, kapacitet 15.000 m^ trupaca; 
Narodna šumska industrija d. d., OkuČani, 1 pilana, kapacitet 30.000 m^ trupaca; 
Siavek'i d. d., Pakrac i Brod, 2 pilane, kapacitet 45.000 m^ trupaca; 
Slavonija d. d., Brod n/S., 1 pilana, kapacitet 15.000 m^ trupaca; 
R. Kaiser, Osijek, 1 pilana, kapacitet 15.000 m-̂  trupaca; 
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Binder i Polgar, Zemun, 1 pilana, kapacitet 25.000 m'' trupaca; 
Ogulin-Lika d. d., Ogulin, 1 plana, kapacitet 85.000 га^ trupaca; 
Jugoslavenska industrija drva d. d., Plaški, 1 pilana, kapacitet 20.000 ш' trupaca; 
Ivan Boli. Delnice, 2 pilane, kapacitet 25.000 m^ triapaca; 
Ravnogorska banka i stediona, Ravnagora, 1 pilana, kapacitet 15.000 m^ trupaca 
Goraninu. &.,^^окуе, kapacitet 20.000 шМтираса. Ukupno 31 pilana, kapacitet 

740.000 m^ri ipaca. 
Osim ovih ima u Hr%ratskoj i Slavoniji jošte sva sila Uo većih lio manjih parnih 

i vodenih pilana s ukupnim godišnjim kapacitetom od 2—ВОО.ОООт̂  tako, da se u 
Hrvatskoj i Slavoniji izreže godišnje oko iMOMOm? Ггг1раса, i to što hrastovine, što 
bukovine, a što jelovine u prilično jednakom omjeru. 

Zabilježiti valja takodjer veliku produkciju hrastovih i bukovih željezničkih pra
gova, te hrastove specijalne gradje za skretnice. Od toga odredjen je veći dio za eksport, 
a poimence svi bukovi pragovi. 

Drvna industrija u Hrvatskoj i Slavoniji nije se ograničila samo na siro\ai pre
radbu drva, već se i dalje razvijala. Osnovana je sva sila što većih što manjih tvornica 
poHičtva, tvornica parketa, tvornica furnira, tvornica bacava itd. itd. 

Držimo da smijemo ovdje spomenuti i našu veliku industriju tanina i suhe destila
cije, premda se one ubrajaju medju kemijsku industriju. Ali te tvornice preradjuju 
godišnje tako ogromne količine drva, osim toga se suhom destilacijom dobiva na hi
ljade vagona drvenog ugljena tako, cla se one bezuvjetno mogu da spomenu u vezi 
sa drvnom industrijom, pogotovo ako se uvaži, da one preradjuju ponajviše lošije drvo, 
koje u druge tehničke svrhe nije sposobno. Poimence tvornicama tanina, koje pro-
izvadjaju hrastov ekstrakt, je opstanak samo tim omogućen, što od drAmih poduzeća 
kupuju najlošiju kvrgavu hrastovinu i panjeve. Te tvornice, kad rade punim kapa
citetom trebaju godišnje: 

5 tvornica tanina oko 400.000 pr. metara drva, 
2 tvornice suhe destilacije oko 350—400.000 pr. metara drva. 
Bosna bila je do godine 1878. turska provincija, te se samo po sebi razumije, da 

nije imala gotoA^o nikakovih komunikacija. Stoga ona, uprkos vanredno povoljnom 
geografskom položaju i kraj svega svoga obilja na svim našim vrstama drva, a napose 
na jelovini, nije imala do pod konac prošloga vijeka nikakove drvne industrije. Slo
venac Raca sagradio je doduše oko godine 1860. u blizini Sarajeva jednu malu pilanu 
na vodenu snagu, ali ta je podmirivala jedva najglavniju lokalnu potrebu. Inače se 
izgradjivalo nešto vratila i bukove dužice u okolici Bihaća s kolnim izvozom na Senj, 
te u okolici Prijedora i Bosanskog Novog, s izvozom na Sisak. Tu л̂ аЦа naglasiti, 
da je već nekoliko godina prije okupacije Bosne po Austriji izgradjena norm.alna že
ljeznica Banjaluka—Sisak. 

Austrija je odmah nakon okupacije Bosne izgradila uskotračnu željeznicu Bosanski 
Brod—-Sarajevo—Mostar—Metković—Gruž, s odvojcima Doboj—Donja Tuzla, Doboj — 
Teslić i Lašva-Travnik—Jajce. Osim toga izgradjeni su po čitavoj Bosni i Hercegovini 
dobri kolni drumovi. Time je omogućeno i iskorišćivanje neizmjernih bosanskih šuma. 
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Stranci navrnuše sa svih strana, te se baciše u prvom redu na hrastovinu u po
dručju rijeke Bosne, oko Teslica i oko Tuzle. S početka izradjivali se željeznički pra
govi, specijalna gradja za skretnice i mosna gradja, ali već godine 1885. izradjivala se 
na više strana francuska dužica. Ta se produkcija naglo digla, kad je tvrtka Mor~ 
p'urgo <$ Patente iz Trsta, dobila tako reći badava hrastovinu oko Teslica, uslijed Čega 
je došla na hidu misao, da utuče hrvatsko-slavonsku konkurenciju, bacajući po mnogo 
jeftinijoj cijeni, godišnje do 20 milijona komada francuske dužice na tržište. To ob-
jesno istrčaA^anje svršilo je potpunim slomom, jer je početkom devedesetih godina 
amerikanska konkurencija istisla i bosansku i hrvatsko-slavonsku dužicu sa svih 
francuskih tržišta. T\^rtka Morpurgo <J Parente je propala, kako je i zaslužila, ali' 
žalibože tek nakon što je uništila svu najljepšu hrastovinu, koju je u opće Bosna 
imala. 

Čini se, da je Austro-Ugarskoj smetalo isto tako obilje bosanskih šnma, kao i čisti 
srpsko-hrvatski karakter njenog stanovništva. Nije stoga čudo, što se mndraci u Beču 
i Pešti sjetiše, da bi bilo dobro, da se šume uništuju, a da se na površine tih bivših šuma 
naseli strani elcmenat. Ta уагл^агзка ideja počela se smjesta izvršavati pod konac 
devetnaestoga vijeka, dakle u doba, kad se vrijednost drva već svagdje cijenila. Po
češe se krčiti ogromni kompleksi prekrasnih šuma, a drvo, koje je tamo iza toga samo 
smetalo, jednostavno se spalilo. 

Na taj način dobivena slobodna zemlja je onda naseljena kolonistima sa svih sirana 
svijeta, ali ponajviše Njemcima, Magjarima i Talijanima. To se Činilo na viŠe mjesta, 
a poimence kraj ceste Bosanska Gradiška—Banjaluka, nadalje kraj ceste Bosanski 
Kobaš—Prnjavor^ na jugozapadnim obroncima Motajice itd. Austro-Ugarska je to 
činila s očitom namjerom, da odnarodi našu Bosnu, pa treba da se to zabilježi na njenu 
vječitu sramotu.-

Strancima, napose Nijemcima, nije ostalo nezapaženo ni- bogatstvo bosanskih 
šuma na jelovini i bukovini. Njima je lako uspjelo, da kupe od bosanske vlade 
ogromne komplekse jelovih šuma na dugogodišnju eksploataciju i postepenu obročnu 
otplatu po upravo smiješno niskoj pristojbi za drvo. Jaki kapitalom, dobri organi
zatori, a pomagani svuda i svagdje od državne vlasti, dali su se ti stranci velikom 
energijom i ustrajnošću Па posao. Tako reći preko noći nikne nekoliko ogromnih 
poduzeća, kojima u Evropi, a-možda ni u Americi nema premca. 

Tu je u prvom redu poduzeće Otio Steinheis, sa pilanama u Dohrljinu i Drvaru, 
koje izrežu godišnje oko 300.000 m^ jelovih trupaca. Poduzeće ima vlastitu uskotračnu 
željeznicu Prijedor-Srnetica-Knin-Sibenik, te Srnetica-Jajce u duljini od 337 km, 
tvornicu celulose u Drvaru, koja preradjuje godišnje oko 100.000 m^ drva, te svoje 
vlastito morsko pristanište u Šibeniku. To je poduzeće danas vlasništvo naše države. 

Drugo je slično poduzeće tvrtke .Eisler & Ortlieb гс Zavidoviću, sa vlastitom usko-
tračnom željeznicom do Srebrenice u duljini od preko 100 km. Pilana sa 26 jarmova 
je u Zavidoviću, te reže godišnje 300—350.000 m-"̂  jelovih trupaca. Poduzeće je dio
ničarsko društvo, a 51% dionica je u rukama naše države. 
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Osim ovdje pomenutih dvaju poduzeća, počeše nicati na sve strane nova, velika 
i mala drvna poduzeća, od kojih spominjemo ovdje nekoja: 

Bosansko d. d. za iskonsćcnje drva, Banjaluka, pilana sa kapacitetom 100.000 m^ 
trupaca; 

Jela- d. d., Sarajevo, pilana sa kapacitetom 35.000 m^ trupaca; 
TJoar. šumska industrija d. d., Sarajevo, pilana sa kapacitetom 100.000 m^ trupaca; 
Bosna d. d-, Загајел^о, pilana sa kapacitetom 40.000 ш' trupaca; 
Gregersenova hunska m^Ms^n/a d. d., Zavidović. pilana sa kapacitetom 100.000 m^ 

trupaca; 
Una d. d., Bosanska Dubica, pilana sa kapacitetom 50.000 m^ trupaca; 
Vaša Todorović, Pale, pilana sa kapacitetom 25.000 m^ trupaca; 
Parna pilana. Gornji Podgraci, pilana sa kapacitetom 40.000 m^ trupaca; 
Osim ovih postoje jošte mnoge parne i vodene pilane, a ne smijemo zaboraviti 

ni na poduzeće destilacija drva d. d., Teslić, koje preradjuje godišnje oko 200.000 m^ 
drva. 

Na svim bosanskim pilanama reže se ponajviše jelovina (cea 75%), a onda bu
kovina (cea 25%). Hrastovine reže se neznatno. 

Bosanska industrija sa svojom mekanom rezanom gradjom zauzimlje odlično mjesto 
XI svjetskoj trgovini, jer razašilje robu na sve strane svijeta, poiinence i u Ameriku, 
u ogromnim količinama. I bukovina joj je izvrsne kvalitete te se mnogo traži. 

U Srbiji nailazimo na prve pilane u Goimjem Podrinju, na Tari planini i u Ko-
panikovoj podgori, te n bivšem turskom području u Plevlju i u Kosovskoj Mitrovici. 
Sve su to bile pilane na A^odenu snagu i lokalnoga značenja, a rezale su samo mekano 
drvo. 

U novije doba, poimence nakon zadnjega svjetskoga rata, počela se dizati i u 
Srbiji drvna industrija, te možemo danas zabilježiti nekoliko lijepih poduzeća, koja 
se bave ponajviše proizvodnjom mekane a donekle i bukove gradje. Medju tim podu
zećima vrijedno je da se spomenu Strugare; Gjorgjević i Paranos u Sapcu. Božidar 
Jeličić u Brusu, Prometna banka, Beograd, Mitar Simonović, Zabrežje, ,,Treska" 
d. d., Skoplje, Trgovačka industrijska banka м Makišu, Obilićevo u Kruševcu itd. itd. 
Osim toga izradjuje se u Srbiji i priličan kvantum bukove i hrastove dužice, te že
ljezničkih pragova. 

Drvna se industrija u Srbiji i Crnoj Gori i dalje razvija, ali njenom napretku 
smetaju loše komunikacije i nestašica šume. 

Povrh toga uništeno je u Srbiji mnogo šuma za vrijeme ratova od godine 1912. 
do 1918. Trebat će mnogo tr-uda i požrtvovnog rada medju narodom, dok se i u 
Srbiji zavede racionalno šumsko gazdinstvo, bez kojega nemaju budućnosti ni šume 
ni drvna industrija. 

Prirast drvne mase u čitavoj Jugoslaviji iznaša oko 20 milijona kiihnih metara 
godišnje, a sječe se u čitavoj Jugoslaviji oko 15—20 milijona kubnih metara drva 
svih vrsti godišnje. Zaposleno je po industrijalnim poduzećima kod izradbe šuma 
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i na pilanama: oko 50.000 stalnih radnika, oko UOMOO sezonskih radnika (ponajviše 
kroz zimu), te 25.000 kirijaša. Ovdje nisu uračunati seljaci, koji drvo sami sebi iz-
radjuju i izvažaju. 

Naša drvna industrija stoji u svakom pogledu na prvom jnjestu u našoj državi. 
Vrijednost njenog eksporta, iznašala je godine 1924. oko 2^. miljarde dinara, danas 
nešto manje, najveći je porezovnik, a transporti drva i drvene gradje obuhvaćaju naj
manje 33°o čitavoga željezničkoga prometa. 

Iz ovoga vrlo mršavoga i površnoga pregleda o razvitku i današnjem stanju naše 
dr\me industrije proizlazi jasno, kakovu važnu ulogu igraju šume u našem narodnom 
gospodarstvu, i kako je dužnost i države i društva da uzgoju i čuvanju šuma posvete 
svu moguću pažnju i da podupru u svakom- pogledu naše štimare u njihovom teškom i 
rodoijuhnom- djelovanju. 
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^OlvA СТ. .ЈОВАИОВИЋ 

ШУМСКА ИНДУСТРИЈА У СРБИЈИ 
ЊЕН РАЗВИТАК ЗА ПОСЛЕДЊИХ 50 ГОДИНА 

реме од 50 година и сувише je кратао за развитак једне иидустрије 
у опште, a нарочито гиумсЈсе индусп1рије у Србији, где су mymQ биле 
такорећи без пута и саобраћаја и као такове биле склоииште срп-
ским бегунцима од турске тираиије и Збег њихових врлих синова-
усташа, који су се храбро борили дротив турс?;е силе и господар-

ства. Путници, који су пре једног столећа и више година путовали кроз Србију, 
причају у својим пyтoпиcIШa?̂ ) ,,да Србија иије ништа друго до једна једноставна 
шума". Али тим простраиимигустим тумама иијесе газдовало no прописима уредног 
газдинства, јер нити je имало за то школованих домаћих људи, нити се осећала 
потреба, пошто je шуме било у изобиљу. Сваки je no ослобођељу од турс,ког го~ 
сподства имао као једдну и главну бригу, да обнови своје огљиште и сагради 
потребне грађевине за становање своје породице и своје стох^е. Шуме су биле 
ошпте добро — општенародие и поглавити извор хране за стоку, a нарочито свиља, 
које су чопор1Ша no шумама гајене и товљене. Фои Битингхаузен, у својој књизи 
вели: „шумска привреда je у Србији једва no имену позната и најлепша дрвета 
безкорисио пропадају, док младе брезове шуме обарају козарски пастири само, 
да би за време јаке сунчане припеке надокнадили оскудицу у хранж". Исто тако 
и Ами Буе, у својој књизи^) вели,,, да се о шуми врло мало води рачуна и да се лепе 
растове и букове шуме немилосрдно упропашћују, док се огромне просторије бо-
рових шума секу само ради катрана". 

Шуме су истина стајале под надзором полицијских власти, али тај надзор je 
био толикослаб, дасесправоммол^ерећи, дасу биле без икаквогнадзора. Закони 
од 1839., 1847. и 1861., којим су последњим све веће шуме оглашене за државно 
добро, имали су поглавито за сврху заштиту шуме од претераних сеча — кр-
чења и девастације, јер су шуме нагло сечене и претваране у пољопривредне зем-
ЈБИШта — њивеи ливаде, паииз задовољства, као што М. ђ . Милићевић^) настр. 
76. прич!а, „да су чобани обарали највећа и најстарија дрвета само за то, да би 
уживали у хуци и пуцњави; коју су ова изазивали својим падом'\ што je, вели, 

^) uVam Вуо „ L a Turpu ie d 'Europe" , P a r i š 1S40.; Клшц Ф. »Cpaiiija ^^[мфто-етаопгиф"!^« *туда'је аи го-
дшге 1859.—ises.«, Лај.П'1Ј1И!г 1S68. 'И др. 

-) iM. Ti,- |М.1Шиће.ввћ, >К!Н*!же.Е№на 0р&№ја, гедармК.ко-воЈ1шгаа1 састо.вљша.«, Rvu 1S6S. 
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II он сам радпо. Право бесплатне сече орагаитоваио je и на дал:>е околном станов-
ништву II сваки je и иадаље могао сећи, шта je и где хтео, само je био дужан, да 
предходно узме објаву за Cie4y од полицијеких власти и дати обавезу, да ће при 
свима пословима, које би држава у дотичним ш}шама предузела, помагати и ра-
дити бесплатно. Грађа sa лађе могла се сећи само no одобрењу Министарса^ва и 
Министарског Савета. Растова и букова дрвета, због свог жира, било je забра-
њено сећи све дотле, док су здрава и жирородна.^) Прерада дрвета била je посве 
примитивна, јер се све тесало и цепало руком у IB̂ TVIH, у колико je прерађиван 
грађевински материјал, иначе се од дрвета, прерађивао дрвени ћумур и од црно-
борових дрвета вадио луч ii (пекао) жежео катран, али и то све без икаквог реда 
и no све иерационално. Ово лепо карактерише извеп1тај о Златиборским шумама, 
којн je отприлике године 1887./88. подиет Министарству Народне Привреде, a 
î ojii у кратко Езведен гласи: Хиљадама старих Црноборова леже на земљи још 
можда од пре 10—15 годниа, јер оу опоља већ напрсли, што пзгледа жалоадо и 
жшт на бојно поље. Све je то од једном оборила необуздана и лакомислена рука 
човечија, a тто je требало столећа док се подигло и све због незнатне количж1е 
луча и катрана. За један товар луча т. ј . за две цепанице луча од метра дужине 
и 30—40 цм дебеле, обарана су no два црноборова дрвета и кад су ове извађене, 
остало je остављено, да у шуми бескорисно иструне."^) 

Из свега напред излол ;̂еног види се, дакле, јасно да правог и уредног шумар-
ског газдинства у Србији није 6Р1ЛО. Први u ирави Шемељ овоме ударен je шек За-
коном 0 Шумалш od 1891. годипе. Према овоме не може се о каквој дрварсргој ин-
дустрији ранијег доба ни говорити. Истина no шумама су и раније вршене сече 
и дрвета перађивана у грађевииеки материјал (греде, даске, летве и т. подобно), 
и у разие пољопривредие алате, као виле, лопате, колица и т. д., али све je то 
рађено руком, тееано и цепано или стругано на примитиван начин, на т. зв. „Ко-
зама" (ногаррша), као што ое то и данас још ради no нашим планинским селима. 
Gwpy8apa u најиримитивнијих чоточара^ изгледа, да до 1852, године у опште иије 
ни било, јер се тек Височ;аји1ИМ решењем од 15. марта ове године (збор. VII., стр. 
136.) први пут прописује такса за сечу дрвета у отачаотвешш шумама и то од стру-
гара. Из тога решења ее види, да je било и две врсте стругара: ручне (на козама) 
и примитивне (поточаре) на води. Jep je за ручне била одређена такса од 5 та-
лира годишње, a за стругаре на води 25 талира годишгве. И свако, ко je хтео 
отругати грађу на један или други начин, морао je само платити Полицијској 
власти прописану таксу, na je онда могао оећи, где je, шта и колико хтео ! 

Из сазнања, које смо могли прибавити, изгледа, да су стругаре поточаре у Ср-
бији први почели подизати Срби-досељеници из Македоније и Грчке, које су на-
зпвали „Циицарима". Ово се потврђује и тиме, што се и данас још тезге са мачкама 
(клаифама) na примитивним стругарама, које се ударају са чела ваљка, да би 
се утврдно na тезги, називају ,,Цинцарским тезгама", за разлику од тако зв. 

") rom'ijBiifi, •|'|л''1|Ј^1 и СрОи«, стр, 100. 
•'J К'л{п\)\. ^л •jnJiij.! , от[). 690, 
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„Немачких тевги'' са мотк.ом са стран(! ваљка, којим се овај помоћу клмпова при-
чвршћује на тезги, односно, на јастуцима, i-ia којима лежи. 

Kao први стругар помише се иоки IJaHajoni Димгт^фвиЋ, Србии из околине 
Водена, који je ч^ву т-руеару иодигао у Бељат-т̂ ј/м, Хомољским гшанинама/) али 
0 овоме нема аутентичних података. ВероватдЈо je a и могуће, да су лрве стру-
гаре у Србији никле баш у Хомољским планинама обзиром на рударство, којс 
je у тим П'ла.нинама било јако развијено, те потребало како рудареког дрвета 
аа потколе, тако и оеталог грађевинског материјала за своје зграде, топионице 
и ковнице. 

Због рђавог п тешког саобраћаја промет шумских прерађевииа био je врло 
тежак, јер су се из шуме могли износити само мањи и лакши предмети и то на ко-
њима. Колског или каквог другог модериијег саобраћаја иије било, с тога није 
никакво чудо, што се дрво лишћара-раста у израђевмнама дуга за бурад и бза̂ ве, 
као дрвени ћумур, — a дрво четинара — цриог бора, као луч и катран — из-
носило на тржишта. Дрво буково жежеио je и у поташу и тако пуштано у про-
мет, шт-о je касније као посве ирационално, забрањеио. 

Из извештаја Шумарског Оделења Министарства Пољопривреде из 1906. го-
дине, види ее, да je тада, дакле, пре 22 годжне, било у Србији 96 стругара, од 
којих 92 примитивних — поточара и 5 вештачких — модерних стругара. 

Ufsa модерна сШругара изгледа била ј̂е подигнута у Београду, иа Чукарици 
од стране Чеха, инжињера Неквасила отприлике у години 1900., алн: je одмах после 
године дана преотала да ради. Узроци о преотанку рада нису нам познати. После 
две године (1902) подигао je ж Душан Cu'poWaHoeii'%, индустријалац из Београда 
евоју парну Стругару такође у Београду, близу Савског мос-та, где ж данас још 
поетоји, као и почетком 1903. године, Booicudap Јеличић^ индустријалац из Бруса 
иа Копаоникз^ na Пром&Шпа Banica из Београда крајем 190б. године иа Дунаву, 
иепод жељезничке станице Београд-Кланица. Касхшје подигли су стругаре Па-
ранос и другови у Шапцу и ПоиадиЋ у Обреновцу дакле, свега 5 модерних 
стружница, од којих су 4 биле парне, a једна, Јелдчића у Копаонику, на води 
(турбинска). Много касније подигиуте су и друге модерне стругаре тако, да je 
1911. МинистарстБО у своме извештају навело 15 модерних и 235 пр1шитивних 
стругара. Данас међутим имамо у границама предратне Србије око 20 модерних 
стругара и око 1000 стругара-поточара. 

Од Парних модерних СШруеара помена су важне: 
У Београду 3: Стругара ПромеШне Banle са 7 гатера; Стругара ШиПансМ u 

СирошанотП (пређе Душан Сиротановић) са 3 гатера, и Стругара „Mahuni'" Трго-
ва^гко-Индустријске Баике са 3 гатера; 

V Смедереву 1: Стругара Палаптке Шшедиошце, у којој ради Јован ЖивановиП 
индустријалац, са 2 гатера; 

'>) Бо забелешка.ма иашег шумарског ветерапа г. Јована Јешћа. нишектсура у neiisiijii 
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У Обреитцгј u Забре-жју 2: Стругара .уСуеобор'' A. Д- са 3 гатера, и Мишар 
CuMO&ufi u CuHomt (Забрежје) са 3 гатера; 

У Шапцу 1: Стругара Pume ђорђетТш гс Друга са 2 гатера; 
У Логпици 2: Стругара Андреје УрогаееиКа и сииова са 2 гатера; и СШругара 

Љ. Д-, KO ja je престала да радп; 
У Краљеву 2: Стругара КпежетЋ-Радованић, која je изгорела и није још обнов-

љена еа 2 гатера, и Стругара Дирекцмје државних оФсељезшца са 2 гатера; 
У Еодушшгтма 1; Стругара Предузећа ,,Го^" са 1 гатером; 
У Брусу 2: Стругара Коиаоничке Привредне Задруге са 1 гатером и ТурбиЕска 

Стругара Muiimfi, Пешроеић u ЈовановгсЈг са 1 гатером; 
У Baliheey 1: Стругара Вра%е Вилошијевића са 1 гатером; 
У Рашкој 1: Стругара КурсулиТга u Čuna са 1 гатером; 
У Ниту 1: Стругара Вељка Сшефстотћа са 1 гатером; 
У Ужицу и околпшг 5 н то: ЕлеШрична Шрувара ТкачЈсе радионице са 3 ratepa; 

КомандиШног ДругШва.пређе JевремоегСћа u Комп. у Белој Реци са 2 гатера; Парна 
Стругара ,,Бао J.. Д." инжињера Турудића у Мокрој Гори са 2 гатера; Парна 
Стругара инжињера 1Шсоле Плтши%а под Шарганом са 2 гатера; Парна Сшругара 
Ло^с^гака A. Д. у Пожези са 2 гатера; 

У Крушевг^у 2: Стругара „Ексилостација Д. Д." из Загреба пређе Француско-
Српског ТрговачЈсог Друумтва са 4 гатера (Обилићево), и Димтрија ВеличковиТга 
из Ниша пређе Крушевачке ШШедионице са 1 гатером. 

Интересаитно je овде напоменути, да je подизање првих Стругара било условво 
веаано за израду индустријоких прерађевжна. Тако je Стругара Сиротановића 
]адала за дужност, да израђује ветрењаче, Стругара Прометне Банке да подигне 
вештачку Сушницу за припрему столарског материјала н Стругара Јеличића за 
пзраду шарених сандука. Све остале Стругаре подизане су слободно и поглавито 
у циљу израде полупрерађевина (дасака, летава'и штафли) и грађевииског ма-
теријала за кровне коиструкције — греда. 

Стругара Сиротановића, Прометне Банке и Јеличића биле су због тога, што 
су имале за сврху подизање и унапређење дрварске индустрије и повластице за 
еечу државних шума, no једној утврђеној такси за све време Tpajaita повластице 
као и ослобођетБв од царина за увоз маијина и њихових делова, алата.и сиро-
вина, којих у земљи нема, a потребне су предузећима. Исто тако био je осло-
бођен царина и извоз њихових сировииа, да би им се омогућила прођа у Ижо-
странству. Разуме се, да су ове повластице биле везане за рокове, који су већим 
делом истекли joai пре рата. Данас више тих повластица нема, a рад оних, које 
joiii постоје, базира на посебно закљученим уговорх-ша о закЈчзу uipie. 

Од свих побројаиих Стругара najeeUa je Стругара Промешне Banke како 
у погледу иисталација и прераде на њима, тако и погледу саме експлоатације, 
коју вршм у државним шумама, с тога иека нам je допуштено, да Б.ен рад у 
Kpa'mo опишемо. 
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Ексгшштација iwij.Ma. Експлоата.цпју уступљсБе чиуме у Тари плат-ши Црни 
Врх u 'Звезда Бадка je отпочела 1908. годние п вриш je стално у иравцу поста-
вљеног еекореда a путем пробирних сеча во прсдходиом обележавању од отране 
државних шумарскнх органа оних дрвета, која се имају посећи. Банци je уговором 
од 2. XL 1905. год. ШВР. 13605. огараитован контингенат од 131.22*0 четанастнх 
дрвета од 30 см na на више дебелих (мерено на 1'30 м од земље), чија je кубна 
маса уговоромБр. 27077. од 2?. XII. 1909. утврђева на 600.000 куб. метара обле 
масс с тим, да се ова колнчина има посећи и из ШЈше изнети најдаље.до краја 
1925. год11не. Но, KČIKO je уолед рата рад био прекииут и обустављег-г, то je ре-
шењем Бр. 2254. од 17. V. 1920. рок рада продужен до краја 1932. годиБв с тим, 
да на име таксе sa посечену гору има пла.титж Министарству lÛ nvra и Руда за 
онолико више од предратне такее, за колико je пута прерађеиа грађа скупл-.а од 
предратних продајних цеиа. 

Према овом одобрењу Банка je пре рата секла сваке године no 20 до 30.000 
куб. метара, a после рата до 40.000 куб. метара обло, коју je грађу у трупцима 
од 3-80 до 6'00 метара и гуњевцима од 6*10 до 12 метра посредством жнч.ане же-
љезиице свлачила иа Дрит-ту ту сплавила к одатле водом реке Дрине и Саве спу-
штала оплаве иа своју Стругару у. Бсоград. (Види прилог „Сплављање");, 

Жтана ^таљезпица којом ое трупци спуштају на Дрину дугачка je 10-500 км 
и попази од места зв. „Дервента''' иа Дрини кроз веома кршевиту истмдаену кли-
суру пробијајући се двама тунелима кроз стене домеетазв. ,,Крижевац" (4-500 
KM), где je била прва утоварна, a сада пролазна станица, за тим ое за још 2 км пење 
a до друге у товарне станице ,,Приједов Крст" одакле скреће у лево и иде до 
крајње утоварне станице зв. ,,Батура". (Внди прилог ,,Жнчаре"). Над самом 
клисуром распон штицни je 500 метара, a висина жица 150 метара. Инсталирагве ове 
жељезнице саврппша je фирма АдолфБлајхерт дз Лајпцмгаикошталајесвоједобно 
OKO 700.000 динара.Веома je похвално за једну Банку, да je била толико одважиа 
да овопику суму пре рата, уложи само у жељезиицу, док je цео инвестициони ка-
питал (стругара у Београду и остала манипулативна и саобраћајна постројеља 
у шуми) био нешто јаче од 2 милиона дниара. 

Жељезница je конструисана из две жице: жице носиље (Tragseil) и жице 
влакаче (Zugseil). Жи'ца носиља са пуне стране т. ј . којом су ишли вагонети 
натоварени грађом била je 40 мм дебела, док празна страна, којом су вагонети 
празЕИ враћали натраг 24 мм. Ж'ица влакача дебела je 17 мм и за њу се ауто-
матним клемама прикаче луни и празни вагонети, na их ова вуче иа ииже и на 
више, a брзина кретања регулише се нарочитим кочницама, којима рукују на-
рочнто за TO одређеии раденицн, Одстојатве вагоиа једног од дрз̂ гог утврђено 
je на 800 м, a могу се оптеретити највише товаром до 2.000 кнлограма. У интер-
валима од по 400 секунди са брзином од 2 метра пуштају се вагони један за другим, 
који од Батуре до Приједова Крста (на више) вуче нарочито за то постављеиа 
машжна (70 Р. Н.), a од Приједова Крста до Дервенте вагони иду низ брдо сами 
својом тежином, те пушт извлаче празие вагоне на више. 
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Жстоварна станпца на Дринц била ј*е, (впди прилог Жи^аре) — веома 
дЗ̂ га̂ Јка (преко 70 м) тако, да јемогла прхшити десетине хиљаде метара на лагеру, 
али je за време 01-;з'пације, од стране окупациоие власти скраћена на иеколико 
метара те се висећи вагони помоћу једне ручне бремзе спуштају на ролбанске 
вагоне. 

За време окупације од 1915.—1918. године окупационе власти — п^вернеман 
вршио je сечу у овоме подручју Прометне Банке и то чисту сечу тако, да je за 
собом оставио сам пустош у шушц. Жељезницу иије одржавао у исправном стању, 
na je и њу толжко рз^шшрао, да je Прометна Банка на обнову исте утрошила ве-
лпке суме новаца. Па не само то већ je обнављањем инсталације изгубила више 
од годнне дана, дакле, време, кадајеграђа била највише тран-сена. Сликатрећа 
на страни 457. докзшентује, колико je Гувернеман извукао грађе, кад ее види, 
колики су велики били сплавови, које оу они пуштали Дрином и односили за Нови 
Сад и Буд1Јм-Пешту. 

Прерада na Сшругари. Прометна Банка je добила концесију за сечу шуме 1902. 
године, тако, да je одмах идуће 1903. године почела и са грађењем своје Стругаре 
у Београду тако, да je 1904 године ве^ вршила и прераду обле грађе добивене 
из Таре плашше-Црни врх. Годишња je прерађевино 20—ЗР.ООО куб. метара обло, 
што je према искоришћењу од|50% представљало 10—15.000 куб. метара прера-
ђене грађе. 

Објавом рата Балканског, a доцније и Европског, Банка je била принуђена, 
да обуставн рад. При: бомбардовању Београда прва жртва je била Стругара llpo-
метне Банке, јер су je прве гранате са Монитора и из топова са Бежаније запалиле 
жпорушиле. Сликенастрани457. ПЈ)е]1Ст:а,вљп,ЈЈСШругаруџоелебомбардовања, накојо.ј 
севидерушевинеСтругарскедворане и голи гатери под ведрим небом,који су доц-
није такође били демонтирани и однети, као и зидине раденичких станова тако, 
да je стругарско достројење изгледадо као неко пусто гробље. Зграда, у којој су 
биле машине и казат-га за погон стругаре, одмах je no бомбардовању поправљена 
и покривена, да би се машине и ако оштећене, колико толико сачувале, ма да je 
каеније и са њих сва арматура поскидана и од стране непријатељских власти 
однета. 

По ослобођењу и повратку у Земљу, Прометна je Банка настала свим силама, 
да обнови своју стругару, што je ишло врло споро и врло скупо, јер je било тешко 
добавити гатере и остале потребне делове као и арматуру за машине, за шта ни 
до данас никакву накнаду на ime ратне оштете није Банка примила-

Па не само Стругара Прометне Банке и њена шумска постројења, већ ii cee 
оетале Ш-рузаре иџо&Шројења у ерашцама Србије биле су od нецријашеља um џосве 
унишШепе или иоеве руиниране nlalco, да без Скупе обнове иису могле почети рад. 
После ратна обтвамотсе се смашраШи Jcaouo cee ново подизање дрварсЈсе индусшрије 
у Србији, јер од старе - предратне било je само трагова. Ово je ишло гигантским 
корацима, јер je њихово подизање изазвала оскудица у грађевном материјалу, 
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коју je потреба за обновом ратом порушсних зграда и осташхх привредиих постро-
јења у велхшим колтшнама захтевала. Ta велика тражња ммала je за последиду 
необично добру коњуктуру уз високе цеие тако, да je измашЕла так и оне поду-
зетнике, који се нхшада нису бавплн прерадом дрвета, да неуки улазе у послове 
и подижу скупа стругарска постројехва. И ка.ко су то били махом људи слабог 
капитала a жедни великих д̂ обити, ишли су преко сво̂ је капиталистичке моћи и 
задуживали се плаћајућп високе камате тако, да су већ унапред бипи осуђени 
иа брзу смрт. И доиста велика je већина лроц-де године морала обуставити рад 
II пред наглим падом цена капитулирати, a у изгледу je, да ће и многе друге, па 
JI јаче Стругаре следоватн њиховој судбнни. 

Криза уџословгша услед слабе куповне моћи с-ељака, чији су продукти пали 
невероватно ниско и падови појединих и већих и матвих фирми i-шали су за после-
дицу, да Баике повлаче своје новце дате пословинм људима на зајам. Несигурност 
даткх кредита бпвала je све већом и всћом тако, да су трезори банака данас пуни 
новцем, jep их нити ко тражи нпти сме тражити, нити пак Баике, без довољне 
сигурности и обезбеђења, дају кредите. Интересна стопа je, вероватио-баш због 
несжгурности дз̂ жиик??, јошувек висока, да се и не рентира узимати новац i-ia кре-
дит и употребити га за послове. Поправка дииара онемогућила je куповину ино-
страних дрварсхотх фирми, док се та поправка у самој земљи не оеећа лхного. Истина, 
живот je појевтинио, може се peku са 20%, али се производни тропЈКОви нису сма-
њили ни за подовину тога. 

РадпичЈсе наднице у Србији еу још увек за најобичнијег раденика Дин 36—40 
на дан (8 сати рада), док су у другим крајевима Краљевине спале на 12—20 динара. 

Тарифалиа иолгтиЈш Министарства Саобраћаја и ако je снижена, за дрварску 
индустрију у Србији, баш због тога, je убиствена, jep иово-отвореном пругом 
Сарајево—Ужице—Сталаћ босанеко дрво конкуршде Србијаиском дрвету и у нај-
удаљенијим местхша, које леже иа прузи. И ако je квалитатххвно миого горе, jep 
je босанеко четинасто дрво веома љуто за обраду, ипак се више купује, пошто je 
јевтиније. A јевтвиије je с тога, што су босаггске стругаре већхш делом аморти-
зоваие; што раде јевтниијом раднпм снагом; UITO леже &коро све иа железничкој 
прузи и добрим путевима, те имају јевтинији транспорт. Но не само босанско, 
већ je и словеначко дрво јак конкуреит Србијанском дрвету из нстих разлога, са 
којих и босанско. Нарочито од овога трпе Стругаре у Београду и околини, које 
туче т. зв. ,,Савско dperf' т. ј . , које се као прерађена грађа сплави Савом, те пуно 
песком и мокро није екоро ни за какву употребу, алх! je зато јевтпно. Сем тога 
трговци тим дрветом нису оптерећеии тако роћи никаквом режијом у Београду, 
jep не плаћају за рад у Београду никоме ништа., те с.е може рећи, да je, доиосећи 
грађу на no јсда:-! вагон илга сплав, љихова трговина једна врста торбарења, na 
joj најенергичипје треба стати на пут. 

GcM тога власниии Стругара плаћају екоро ii највећу ШаЈсеу држат за дрво, 
које добивају из држ:авиих шума, лошто je држава безразложпо и највећи ш}шо-
власник. И кад се ппрод тога узме jom у обзир и то, да су све те државне шуме 
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тфестарело, онда je јасно, да je и квалитет дрвета слаб, na и проц(шат искориш-
ћеља^веомамали. С тога није иикакво чудо, што Стругаре у Србији тртте иајвеће 
JI иајтеже ударце даиашње кризе у дрварској индуетржји и трговини. И ако 
држ.ава, односио, Министарство Саобраћаја, Ми1-1иста..рство Шума и Руда, Финан-
сија и Трговине и Индустрије у сни-лшвању такса за дрво и транспорт, нарочито 
за извоз у ИиостранстЕс, и царинском зав1титом за увоз ив Иностранства прера-
•ђеног дрвета, повољш^м трговинским уговорима ж јевтивЈШ ir дугорочиим креди-
том не помогиу Србијанску дрвар№у'Иидус.,трију посебно, као и сву осталу у Кра-
љевини, онда ће целој дрвареко-ј Индустријн бмти ускоро i^paj. 

У границама иослера^не Србије, т. ј . ii у границама Македоиије има, no по-
датцима добивешш из Геиералне Дирекцнје шуш-А, данас већ шесШмодерних Сшруж-
шца н TO: у Скопл.у 1, у Косовској Митровицж 1 (постајала и upe рата), у Еа-
вадарцима 1, у ђевђедијама 1 и у Андријевици 2, и 11 иџштившгх иоточара, 
Што се пак тиче осталих инсталација sa прераду дрвета, т-вихова je величина 
била ограничена на Занатске радиониде у прво време (столарнице, коларнице^ 
качари, пушкарнице, стругаре-токарнице и т. д.), које су се све више и imme pas-
вијале и ручну сиагу лостепеио замељивале машииама. 

Kao најранија Фабричиал-шдЈстрија, која се јавља у Србији у дрварској ни-
дуотрији, може се сматрати Фабрика Лалидрваца-отсонлцау основана као државна 
З^станова 1888. године, док су се машиноком прерадом дрвета и раргаје_почеле ба-
вити дрш€авне ^и^елезничЈсе paduomoife за оираеку вагона (у Ћжту) ж eojno-wехиички 
заводиу који су у IICTO време слзокили и као школе за образовање модернијих за-
натлија, као што je била практична Војио-Занатска школа у Кратујевцу, за тим 
Барутапа црног баруШа у ОбилиЋеву код Крушевца, ФабриЈса Мопопола дувана 
(основана 1885.-6.), која je радила потребие саидуке за паковагве и т. д. 

Године 1905.-6. била je у Ерушевцу подигнута н једиа мања ФабриЈса столица 
из КЈ -̂ваног-буковог дрвета, али je после годину или две дана затвореиа, јер се 
рад није рентирао. Тешка и скупа добава оировине из Јастребца планине, као и 
скупа прерада поскупила je прерађене предмете толико, да су увежене столице 
из Аустро-Угарске биле много јевтшшје. Од npfe неколико годииа обиовљеиа je, 
односно, подигнута je једна нова модерније уређеиа Фабрика столица у Кру-
шевцу, али и она врло слабо ради. 

У Београду je постајала једна једииа за целу Србију ФабриМ Еамештаја 
Акц. Столарског Друштва, која je била веомамодерно уређена, али којој се рад 
такође није реитирао тако, да се у последње време и она бавила чисто стругар-
ским пословима, a своје мавзиие sa прераду дрвета уступала Занатлијама-стола-
рша у рад уз наплату кдрије од радног времена. Ратје и ову фабрЈшу потпуно 
уннштио тако, да ју je било немогућр обновити. 

Данас има у Србији велики број магттеШх сШолареких радиошца, које на 
велико прерађују сву грађевинску столарију, као и неколико фабрика намештаја, 
од којих: две веће у Београду „ Југославија" ii „Белика Србија" раде веома успешно. 
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Поред државних железничких радионица за оправку^ваго-иа постоје у Смеде-
реву, Крушевцу и Паланци (Јасеничкој) ж велшке пргсвагит фабрике eaeonaBehev 
отила и модерно уређене тако, да 'се могу такмичити ix са најмодернијим фаори-
кама на Страни, које све заједно прерађују сваке године огромне колкчине дрвета. 
Фабрика вагона у Оедереву ш а поред тога п модерни уређај за оправак старих 
и израду нових бродова. 

Из свега напред изложеног видд се, да се малени, али телом и духом здрави' 
и евежи српсаш'народ борио иире раШа, da развије своју dpeafclyundycw.p.ijy, у чемгЈ 
je u уоп ео, еамо je ииШање, колико Пе дуго моПи издржсти п od Шеретом данашње кризе ? 
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JOSIP LENARČIČ 

LESNA INDUSTRIJA V SLOVENIJI 
ozdno drevje v svoji naravni nepredelani obliki ni moglo služiti ljudski 
potrebi. Stopnjevajesi je ljudstvo polagoma skušalo pridobivati iz pose-
kanegagozdn. drevj a predmete, kakršni so mogli služiti za zgradbo stano-
vališ6 in notranje oprave istih, dalje'za prevozna sredstva, za orodje 
itd. zlasti pa za kurivo. 

Les za kurivo porazdelil se je v priročno obliko s sekanjem, razžaganjem, razce-
pavanjem in sušenjem po vsi Sloveniji, kjer se je upotrebljavala ta tvarina skoro iz-
ključno kot kurilno sredstvo ne le za ogrevanje stanovalskih prostorov marveč tuđi 
za odžig n. pr. pri opekarnah, za pogon parnih kotlov itd. 

Les za obrtne svrhe se je predelaval iz surove oblike 1. ročno (rokodelstvo in mala 
obrt)^ 2. strojno (industrija). 

Obrt in industrija pa ništa toČno doloČena pojma, marveČ obstoje prehodi iz obrta 
V industrijo z uporabo manjše ali večje množine pomožnih strojev. Podlago za lesno 
indtistrijo V Sloveniji tvorijo obširne z lepim gozdnim drevjem poraščene zemeljske 
ploskve V skupni izmeri ca 680.000 ha. Vse srednjeevropsko gozdno drevje se nahaja 
po teh šumah. Od šilastega drevja prevladujejo smreka, jelka in bor, od listnatega 
pa V prvi vrsti bukev, potem javor, brest, hrast, jesen in lipa. 

Za kurivo se je vprvi vrsti seglo po najbolj razširjenih bukovih sestojinah, katerim 
se je V manjši meri pridružilo drugo gozdno drevje, največ iz odpadkov pri izloČevanju 
lesa od posekanih dreves za obrtno uporabo. Napravljeno kurivo pa ni služilo le v 
kritje domaće potrebšČine marveČ je šio v pomorska mesta zlasti v Trst in na Reko. 
Za te kraje pa se je prirejalo velike množine lesnega oglja, kakor se to se danes dogaja, 
odgovarjajoČe potrebi kurenja na odprtih ognjiščih. 

Pridelovanje oglja se še danes ni premaknilo iz prvotnih oblik ,,kuhanja" v ,,kopah'' 
na ,,kopišČih'' v najpriprostejši obliki, ne da bi se л̂  obče mislilo na izkoriščenje postran-
skih predmetov fehajajočih iz suhe destilacija lesa. — Vsi ti postranski predmeti po
gube se kot plini v zrak, kot tekočine pa jih zemlja na kopiščih posrkava. 

Pretežna množina doraslega hstnatega drevja porabljevala se je svojčas, ko še 
nišo bila razvita prometna sredstva, le za kurivo, kar se je izrazilo tuđi v določitvi 
katastrskega čistega donosa gozdnih površin. 

Z izkoriščevanjem gozdnega drevja v obrtne in industrijske svrhe se peča л̂  Sloveniji 
preko polovice prebivalstva, zlasti ker so kmetije v Sloveniji skoro redno spojene 
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z gozdnimi površinami. Zimski čas, ko ni z ekonomijo dovolj zaposlenosti, se porablja 
za izvoz lesa iz višjih, težavnih terenskih leg. 

Kjer so sestojine šilastega dreAJa, izrablja se čas pred kosnjo po travnikili, takoj 
ko postane drevje sočno, s posekavanjem in ,,belen]em"'"' (inpljenjem), da se deblo pre
sudi. V ta nanien puščajo л -̂ће dreves neokleščene, Češ da naravno delovanja zelenja 
še srka sok iz spodnjih delov debla, kar pospeši sušenje debei. Obeljena in presušena 
debla px"ed zimo prireza\^ajo v za izvoz primerne dolžine po možnosti po 8m, ker je 
merkantilna dolžina desek 4:m. To pravilo velja za ona debla, ki so namenjena za 
sežaganje na vodnih in parnih žagah. — Iz gozdnih parcei spravljajo tako ргхргал^-
Ijene klade na zbirališča ob gozdnih potih, do katerih zbirališč je možno priti po zimi, 
kadar je sneg zapadeL in hlode ali krije ,.na vlak" vleči л- doline. 

Les za trame pa sekajo in pripravljajo ter izA^ažajo vso poletno dobo direktno na 
zbirališča v ravnini oziroma na kolod\-ore z namenom eksportiranja л' Italijo, deloma 
za ondotni konzum deloma za reekspedicijo л- prekomorske dežeie. 

Za pravilno ројтол-апје razmaha lesne industrije v Sloveniji naj služi sestavek 
industrijskih podjetij, kakor ga je svojčas priobčil nadsA^etnik A. Šivic v strokovnih 
listih, in sicer ima 51ол-ешја 

1. 100 parnih žag 
2. 1944 vodnih žag 
3. 10 to\^ara za neopredeljene lesne izdelke 
4. 2 ,, ., če\djarska kopita 
5. 1 ,, ,, Čevljarske pete 
6. 1 „ „ čevljarske cveke 
7. 16 ,. „ hišno opravo 
8. 7 ,. ,, čresloA'ino 
0. 3 ,, „ sode 

10. б ,, ,, parkete 
11. 3 „ ,, zaboje 
12. 10 ,, ,, stavbeno mizarstvo 
13. 1 ,, ., tesarsko gradivo 
14. 2 ,, ,., impregniranje lesa 
15. 1 ,, „ eterično olje 
16. 1 ,, ,, galanterijsko blago 
17. 2 , ,, pletenje stolov 
18. 1 „ ,, vžigalice 
19. 1 ,, >, metlene držaje in оклчгје za opeko 
20. 1 „ ,, lesno л"о1по 
21. 1 ,, ,, merila 
22. 1 ,, ,, celulozo in papir 
23. 1 . ., ,, lesno bruševino in lepenko. 
Poleg V sestavku nanizanih velikih obratom' s tovarniškhn značajem je л̂  Sloveniji 

mnogo шпЊ ohraiov, katerhn služi raznovrsten les bodisi kot surovina za preobrazbo 
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V fmalni produkt brez druge tvarine, bodisi porabo drugega. zlasti kovinskoga in 
tekstilnega gradiva. Iz velikega števila obratov in velike različnosti v obsegu ter iz-
delkov je lahko posneti kako važna panoga narodnega gospodarstva v Sloveniji je 
lesna industrija. 

Preobširno bi bilo na omejenem prostoru, določenem lesni industriji v spominski 
knjigi spušcati se na vse v sastavku nanizane vrste podjetij. Omejiti se hočem v prvi 
vrsti le na splošen pr,egled. potem pa zacrtati karakteristične pojave nekaterih meni 
blizu stojećih panog. 

Kot prva kategorija naj bodejo navedeni obrati za industrijske polizdelke in sicer 
izdelki naših žag. Pomen leteh za gozdno gospodarstvo v Sloveniji je razviden že iz 
šteAdla obratov 1944 vodnih in 100 parnih žag. Ta števila seveda menjajo s konjunk
turo in po zahtevkih konfekcije na zunanjem trgu, ker je žagano blago uamenjeno 
zlasti za eksport. Carinska politika sosednih držav gre v tem pravcu, da si z zaščitno 
carino zapira prihod finalnih izdelkov, dopušča pa prihod polizdelkom, ki tvorijo pod-
lago za predelavanje v inozemskih industrijah, deloma pa za direktni konzum pri-
gradbah. V teku zadnjih let se je število vodnih žag nekoliko zmanjšavalo v korist 
parnim žagam, ker so zahteve po kvaliteti rezanja vedno večje, ker se je podražila su-
rovina, koje podraženje provzroča skrb za štedenje z lesom pri podelavanju z zmanj-
šanjeni množine odpadkov (žaganja). Te naloge se z navadnimi vodnimi žagami ne 
dajo doseči, pač pa z moderno opremljenimi parnimi žagami s polujarmeniki in 
vsemi pritikljaji teh naprav. 

Drugo kategorijo zavzemajo industrijski obrati, ki so se špecializovali v tovarne 
za mobilije, za stavbarsko mizarstvo, za sodarstvo, za parketne izdelke, za zaboje, 
za lesne izdelke brez posebnega opredeljenja. Ti obrati so deloma naslonjeni na lastne 
parne žage, da si okrogli les sami podelavajo v prikladne dimenzije; deloma pa so 
samostojni in si surovino v obliki žaganega lesa nakupavajo od tujih žag ali pa od les-
nih trgovceh. 

TretjO kategorijo po svoji važnosti tvorijo v Sloveniji ostale tovarne, ki pretvarjajo 
les mehanicno. Таке tovarne so one za čevljarske pete, za čevljarska kopita, za čev-
Ijarske cveke, za galanterijsko blago, za vžigalice, za merila, za lesno volno, za ple
tenje stolov, za tesarsko gradivo, za metlene držaje in opekarske okvirčke. 

Cetrto kategorijo tvorijo važne tovarne s kemicno pretvorbo, destilacijo in sličnimi 
predelavanji, pri katerih les zgubi svoj prvotni značaj. To so tovarne za čresloviuo, 
za eterično olje, za impregniranje, za celulozo s papirnimi izdelki, za brušenje lesa 
spojene z izdelki omotnega papirja in lepenke. 

Začetkom 19. stoletja je bilo v Sloveniji izkoriščenje lesa še v povojih. Nikdo se ni 
brigal za gozde, ker je rabil les le za svoje lastne zgradbe, kar si ga je lahko brezplačno 
nasekal v kakem bližnjem gozdu. Gozdovi so bili tedaj tako malo ocenjeni, da jih 
kmečko prebilvaistvo ni maralo prevzeti v svojo last, ker bi bilo moralo od njih pla-
čevati primeroma mali državni danek. 

Deske v kolikor so tedaj prišle v poštev pri enostavnih zgradbah in mizarski obrti, 
so se pridobivale iz hlodov z velikimi ročnimi žagami, kat ere so vlekli štirje delavci, 
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dva stojeća na hlodu, dva pa pod hlodom, ki je bil v poševni legi pritrjen. Delavske 
sile so bile poceni, prometna sredstva na slabih cestah pa nišo dopustila, da bi se pre
važale deske na večje daljave. 

Ko se je za časa francoske zasede slovenskih pokrajin zgradila prva državna cesta 
preko Slovenije do Trsta,, oživelo je na mah vse narodno gospodarsko delo. Odprla 
so se tržišča za raznovrstno blago, ki se je prevažalo iz Bavarske in Dunaja preko 
Slovenije proti Trstu. Voz za vozom se je počasi premikal po cestah s svojim tovorom 
in le lahki-vozički so še mogli prehajati sklenjene vozne kolone. Zgradbe hiš in hlevov 
za pogoščenje prevoznikov in za prenočevanje ljudi in vprege so rastle iz tal kakor 
gobe po dežju. 

Prišli so Italijani, tedaj še avstrijski državljani, ki so začeli porabljevati male vodne 
mline, in si ustvarjali vodne sile z izkoriščenj em malih padcev ter tam napravljali 
priproste vodne ,,žage na vreteno" (venecijanke) redkokdaj so porabljevali ,,vodna 
kolesa na konce"", ker jim je prenosni mehanizem „na tribo" za tedanje razumevanje 
mehaničnega znanja po domačem prebivalstvu bil preveč kompliciran. 

Izdelki lesa v obliki desek (žaganic) prevažali so se po državni cesti, zlasti iz jugo-
zapadnega dela Slovenije v Sežano, kjer so se shajali kupci Italijani in pokupovali ves 
les in konje. Konjski t rg se je še do predvojne dobe vzdržal, med tem ko je les po že-
leznici našel svojo pot v Trst in na Reko. 

Interesantno je videti, s kako priprostim! sredstvi so si v tedanji dobi pomagali 
spretni ijudje, da so izkoristili vodne sile s svojimi ,,venecijankami^\ 

Konstrukcija te žagine vrste je itak znana; zato mi odpade potreba po daljnem 
opisu te naprave. Hočem le na kratko kritikovati napravo samo. 

Priprta voda stoji visoko v dovodnem koritu. Sprednja stena nad ,,vretenom'' 
je premakljiva in z zagozdami pi'itrjena na ,,preČniku'''; kar omogoČi napraviti večjo 
ali manjšo odprtino za odtok vode iz korita po poševni steni na ,,vreteno''. Iz raz
loga reguliranja odtoka vode imenujejo sprednjo steno korita ,,maso". Voda teče na 
vretenoTe tedaj, še naj se žaga giblje t. j . žaga ali reže. sicer pa teče čez ,,plaše' ' H'Ud 
vretenom v odtoČno korito za vretenom v velikem loku. Ker voda izpod ,,mase" vsled 
visokega pritiska v koritu visoko stoječe vode zelo hitro pada na vreteno, pri kojem 
padcu zadene na ozke. debelini vodne plasti odgovarjajoče „lopate" vretenove, iz-
korišča se le sunek ali udarec vode. Od tod tuđi nemško ime za vreteno ,,Stossradchen". 

Naravno, da pri takem izkoriščanju sile, ko skoraj polovico obratnega časa voda 
odteka brez vsakega efekta in med delom deluje le udarec ne pa vodna teža, ni mogoče 
računati niti na 10% naravne vodne sile pri izkoriščanju. Priprosto izpeljana „vene-
cijanke" provzroča neeksaktno gibanje jarma in žaginega lista, ki mora biti jako debel, 
če naj pri velikem „podajalu" žaga „ne zahaja". 2agar je vedno zaposlen pri rezi, 
ker mora pritiskati s ,..štango" hlod proti „policam" na vozu z lesenimi klini I n vtika-
njem žeieznega кИпа na „prečnik" ob enem pa kline ali zagozde zabijati v novo rez, 
da se more žaga prosteje gibati v rezi. Ker pa mora žagar tuđi zaslužiti svojo dnino 
V akordu v konkurenčnem boju, skuša s kohkor mogočim podajalom pospešiti rezanje, 
da z vsakim zamahom napreduje za najmanj 5mm v rezi. Stem postopanjem se pač 

464 



Točila. (Jlissoirs, laii^oirs ct rieses ;\ eau 

Bclca, Slovenija Kasido. Ilidže 

н. U. Olovo 
Kasido, Ilidže 

Zavod на Op^^rabu Šmua 

LZF 



Točila. Riesos a eau 

Krurtcica. Mau-Kuuipanlja 
Vodeno točilo Riese b. eau 

Zavod za Uporabu Suma 

Siiatavei. Emljouoiiiire de giissoir et de riese a ea 
Ulobići, Ili'džt Zavod za Upora'bu Šuma 

LXVl 



izkonšča list m vsa naprava do skrajne meje odpornosti. ,,Venecijanka^' ima pa to 
prednost, da premikajoči se deli, v kolikor se obračajo, ne zahtevajo druge maže kot 
dotekajočo vodo, in le vodilne ploskve jarma se mažejo z lojem, ker je navadno vse 
leseno in je le redko kdaj opažati železne drogove kot vodnike. Vse popravke na žagi 
tako na vodnem ^^vretenu'^ na ,,vinti", na „vojnici'' na „škarjalV' na ,,vozu'^ na 
podajalu in na jarmu izvršuje navadno žagar sam. Te velike prednosti so glavni vzrok, 
da so se „venecijanke" obranile še do danes v obratili na vodnih žagali v Sloveniji, 
ćetudi silno potratno delujejo tako glede lesa kakor glede vodne,sile. Prvotno so ve-
necijanke morale vršiti tuđi delo obrobljavanja (žamanja) vrezanih desek. Ker je 
pa tako delozamujalo prvotni žagin падхеп, skušalo se je hitro odtekajočo vodo izpod 
vretena po možnosti vloviti z vodnim kolesom, katero je z mnogimi prenosi gonilo 
cirkularko s premikajočim vožičkom, tako da je žagarjev pomagač na cirkularki lahko 
obrobil na glavni žagi vrezane deske, kadar se je prespal po izvršeni ponoćni službi. 
S takim obratovanjem zgotovilo se je v enem tednu 800—1300 rezi desek po ^и palca 
do 1 palca debeline. 

Zahteve, ki jih je stavil trg na ,Jagano robo'\ bile so prvotno silno minimalne. 
Kupčev xri motila. ,,koničnost" in silno robata površina desek, producenta pa tuđi 

ni motilo dejstvo, da je žaga uničevala ogron:ine množine dobrega lesa in ga spreme-
nila V žaganje. 

Ko jepostalsurovles dražjiinsorastle zahtevepo boljšem izdelo\^anju in po boljši 
jjkonfekciji" prodajnega blaga, misliti je bilo na boljše mehanične naprave zzgradbo 
parnih žag, opremljenih z modernimi polnojarmeniki z \^semi dopolnilnimi stroji. Kno~ 
stavna priprostost v žagarskem obratu mora prenehati in finejše izdelavanje nastopa 
po žagah, каг je tem lažje, ker po većini služijo odpadki sami za pogon parnih kotlov 
oziroma stroj ev, 

Vedno rastoča konkurenca na lesnih tržišČih prisilila je producente rezanega blaga, 
poleg lepšega rezanja tuđi na čim bolje izkorišČanje onega lesa^ ki ni dosegel merkan-
tilnih dimenzij. Ustanovila so se podjetja za zaboje, za sode, deloma pa se je tak les 
porabljeval pod označbo ,,Škart" za stavbarstvo za odre, opaze itd. 

Po letu 1848 počelo se je po nekterih krajih Slovenije, kjer se je bilo udomačilo mi-
zarstvo kakor n. pr. po Gorenjskem, (Skofjaloka, 2iri) podelavati domač mehek smrekov 
in jelov les za parketne izdelke. Najprej so izdelavali kvadratične ploskve v obsegu 
ЗТ хЗТ, katere so bile obrobljene z macesnovimi in hrastovimi letvicami, tako da je 
izgledat položen pod ves prekrižan po temnejših letvah, vmes pa se je videlo ploskve 
iz mehkega lesa („Kapuzinerboden"). V teku let pa se je izdelovanje podov izbolj-
šalo, nastali so parketni izdelki. Velikost ploskovnih. štirikotnikov se je zmanjšala 
na običajno in še danes po, većini veljavno mero 2Т хТ2 ali 63 cm х б З с т . Mehek les 
porezaval se je v letve, da se je odstranjeval stržen in velike grče. Na velikem oblicu 
so se letve po stranehzroko ali mehanično poskobljale, v dosego ravne ploške sposobne 
za zleplenje z. mizarskim klejem. Tako spojene letve v ploskve se je na obeh koncih 
deloma ročno deloma s frezami preobličilo tako, da je nastal tanjši del letvinih končnic, 
napravil se ie „list" ali „feder". Na oba z listom končujoča se konca ploskve natak-
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nila se je 5—6 cm široka letvica z utorom in s klejem pričvrstila na prejšnjo ploskev. 
Onstran ploskve, katera naj bi bila zlepijena s furnirjem, poskobljala se je ali ročno 
ali s skobeljnim strojem, da je postala popolnoma ravna, z zobatim obličera (Zahn-
hobel) pa so se napravili mali robčeki.. ki so tvorili ploskev sposobnejšo za zlepienje 
s furnirjem. 

Na drugi strani pa so s cirkularko zarežali 2—3 zareze z namenom, da bi se polo
žena parketna plošča preveč ne napenjala po morebitni vlagi od spodaj in se tako 
izbočila od spodaj in kot posledica poglobila od zgoraj. Tem potem napravljena je 
postala ,,podlaga" (Blindholz) za furnirane parkete. 

Drugi del parketne ploskve tvori „jurnir".• V furnir se je podelaval le trd, največ 
hrastov les, kateremu so se pridružili drugi domaći lesovi, kakor oreh, javor, hruška, 
češnja in inozemski fini lesovi, mahagoni, ameril^. crni oreh, amarant itd, ter prava 
ebenovina in ebenovinska imitacija — v najraznovrstnejših sestavah in oblikah. 

Furnir razrezaval se je iz okroglega hloda v debelini lOmm, 
Stavbeni mizarji, ki v svoji stroki zlasti v zimskem času nišo bili dovolj zaposleni, 

so tedaj izdelovali furnirane parkete. Izvršitev parketnih izdelkov z nešpecializiranimi 
stroji ali na roke s slabim orodjem in strokovno ne dovolj izvežbanim osebjem, bila 
je jako pomanjkljiva. Sušenje lesa vršilo se je po leti ob lepem vremenu na solncu, ob 
slabem vremenu pa v domaći delavnici. Vzlic nepopolnemu delu so parketni izdelki 
vendar pomagali premagati mizarjem, zlasti onim na deželi, brezdelni čas in se pre-
življati čez zimo. Ko se je izdelovadje parketov vednb bolj širilo čez periferije zaČetmh 
središč, nastala je kmalu nadprodukcija, ki je iskala svoje kupce preko mej kranjske 
dežele. Kranjski parketi so se pokladali na Dunaju in v Gradcu proti severu, proti 
jugu pa V Trstu, Reki in Gorici. 

Večji obseg delovanja pa je zahteval rednega dela velikih zalog in mnogo kapitala. 
Tem zahtevam pa obrtniki z malim kapitalom nišo bili kos. Stroški so postali razmeroma 
večji in konkurenca je bila od dne do dne hujša. — V tem konkurenčnem boju usta
novila so se večja podjetja, porabljajoča vodne sile, ali združene s parnimi žagami. 
Slednje so bile za izdelavanje parketov tem ugodnejše, ker nišo bile odvisne od ugod-
nega vodnega stanja. Produkcija se je vedno večala zlasti v času pred letom 1873, 
predeno prišel znani „krah". Leta je uničil mnoga podjetja; vzdržati so se mogla le 
bolje fundirana podjetja. Žalibog, da je dunajski trg za vedno zgubil svojo solidnost. 
Parketarji iz Slovenije so na Dunaji zgubili velike svote. Parketni izdelki iz Slove
nije pa so dobili svoj sloves preko granic stare Avstrije. Pošiijalo se je parkete čez 
Krakovo v Rusijo, čez Trst v Italijo, Spanijo, Francijo v Egipt itd. 

Večji trg in večje popraševanje po parketnih izdelkih imela sta za posledico po-
večanje in popolnjevanje notranjih tovarniških naprav v obstoječih podjetjih, ki so 
se specializovala izključno na parketarijo. 

V navedeno svrho je bilo potrebno preurediti si v prvi vrsti s^išilnice, ki so se pr
votno omejile na sušenje v zaprtih prostorih z navadnimi pečmi, katere so'se iz pre-
vidnosti proti požarni nevarnosti postavljale zunaj sušilnic, da je le gorak zrak mogel 
dohajati do sušečega se lesa. Obnovitve so se izražale zlasti v parni kurjavi. Polagale 
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so se po tleb sušilnic parne rebrate cevi in blago, ki je bilo nanrenjeno za sušenje se je 
nakladalo na železne vozičke, ki so po železnih tirih dovažali svoj tovor v sušilnice. 

Pa tuđi pri teh popolnitvah prebiti je bilo treba marsiktero presenečenje vsled ne-
enakomernega sušenja; kajti v po tleh položenih ceveh ogreti zrak šel je po naravnem 
zakonu naravnost kvišku, tam, kjer mu je bila najbolj odprta pot in se je zbiral pod 
stropom sušilnic. Nekteri deli na sušiJu stojećega lesa so bili vsled dolgctrajnega su^ 
Senja preveč presušeni, da so zaceli pokati do škode., drugi pa so ostali na pol svezi 
vzlic temu, da je sušenje trajalo po 10—12 dni. 

Treba je bilo odpomoči stem, da se je mehanjčnim potom vpihaval pril-ajajoči 
zrak iz kaloriferov segret do 60—70" C, v sušilnice. Tu pa se je nabiral gorak, z vlago 
napojen zrak v zgornjih prostorih od koder se je po ekshaustorjih izsrebaval iz sušilnic. 
Sušenje se je tem potom znižalo na polovico časa. 

Za vsako parketno tovarno so bile in so še danes sušilnice predpogoj in merilo za 
kapaciteto tovarniške produkcije. 

Prvotne priproste naprave v delavnicah morale so se umakniti boljšim eksaktno 
delujočim strojem na krožnih ležajih, kakor tanke cirktilarke s železno mizo in točno 
se premikajočim vozičkom, freze v raznih oblikah z ekscentričnimi prijemeži za ob-
delovalne predmete, skobeljni stroj i v velikosti diagonale parketnih ploskev, struž-
niče' za ploskve v svrho izvršitve popolnoma ravnih parketnih plošč, brusilne ali И-
kalne naprave za poglajenje ostruženih ploskev, miže za sestavo in prešanje furnirnih 
delov v obliki parketov itd. Lep ali klej ,ki se je prvotno kuhal in segreval v loncih 
nad ognjem, preselil se je v parne kuhalnike in parne ogrevalnike, da je imel vsak 
delavec klej vedno enako segretega poleg sebe. Za porabo določen les se je moral pa
riti, drag inozemski les pa imitovati z barvanjem po vsi debelini, da je dosežena barva 
ostala nespremenjena tuđi po postruženju ali skobljanju. 

Stari enostavni uzorci so se morali premeniti po okusu odjemalcev v nove, z upo-
rabljevanjem drobnih listovih žag (J^aubsagen) za raznovrstne intarzije. — Polagoma 
je parketna industrija v Sloveniji dosegla vedno večjo popolnost, da je mogla z us-
pehom konkurirati po vsem naprednem inpzemskem svetu Hud udarec pa je zadel 
vso finejšo parketno industrijo tedaj, ko so prenehali gradbeni lastniki pečati se s po-
drobnimi določili svojih novih zgradb, in se je začelo zidati le koristonosne spekula
tivne stavbe. Kapitalist, ki je hotel naložiti svoj kapital v zgradbe, ni polagal več 
tolike važnosti na solidnost, in notranjo lepoto zgradbe, marveČ le na čim nižjo ceno 
in čim hitrejšo amortizacijo. Oddajal je nameravano zgradbo najnižjim ponudnikom. 
Zgradbe so bile namenjene najamnikom, ki nišo imeli brige za lepa tla v najetih sta-
novanjskih prostorih, 

V navedenih okolščinah rodila se je nova stroka v parketni industriji, in sicer po-
kladanje tal s jrizami največ iz hrastovine, katerim so se pridružili frizi iz parjene bu
kovine, dalje iz jesena in bresta. Tovarne za podelavanje hrastovih odpadkov, iz-
virajoćih pri rezanju eksportnih hrastovih predmetov, sonastale povsod, kjer so bile 
žage v blizini hrastovih šum. Največ se je podelavalo v frize veje hrastoл^ih dreves 
in one krije, ki nišo bili sposobni za eksportno blago večjih dimenzij. 
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Pod takimi pogoji, nastala je tako silna konkurenca parketni stroki, da se je na 
parketne ploskve, naj so že iste furnirane ali masivne, skoraj popolnoma poza-
bilo. Frizi so na sA^etovnem trgu prcA^zeli naše ime parketi. 

Ploskovni parketi ali table porabljajo se danes le ^а reprezentativne zgradbe in 
take prostore. 

К težki krizi parketne industrije pripomoglo je še dejstvo, da so se vse evropske 
države obdale z zaščitno carino za finalne produkte, zlasti pa za finejše izdelke. So-
sednja Italija kupuje surov hrastov les iz naših gozdov in surove frize, kat eri so do
segli višje cene na itaiijanskem trgu nego jih imajo zgotovljeni frizi, parketov pa Ita
lija nič več ne kupuje. Italijanskiprekupci kupujejo le še parketne bordure, s katerimi 
stranke v prekmorskih deželah okrašajo svoja s frizami položena tla. Vzlic pogod-
benemu stanju naše države z Italijo je naš izvoz parketnih izdelkov v Italije nemogoč 
ker je Italija v pogodbeno listo spravila tako carino, da malo zastaja za fakturno vred-
nostjo naših izdelkov. 

V novejšem Času pojavil se je pokret v južnih deželah, po katerem se deluje na to, 
da se izmenijo mrzla kamenita mozaikova tla v -parkete z mozaikno risbo. 

Pisec teh vrstic preživel je v svoji leta 1872 zasnovani parketni tovarni vse ome-
njene faze.̂  Pred svetovno vojno je že bilo težko konkurirati po evropskih državah, 
le še Južna Amerika zlasti Argentinija je ostala še odprta evropskim parketnim iz-
delkom. Bil se je pa tuđi tam tako silen konkurenčni boj, ker je vsa produkcija silila 
v Buenos Ayres, da se je moglo le z občutnimi žrtvami preriniti do kupčev. Vojska 
je tuđi te zveze pretrgala — in težka naloga je, pridobiti si zopet ondotnega odjemalca. 

Slika mozaiknih parketov kaže, kako se more ta specijalna stroka prilagoditi bo-
disi V obliki preproginih okraskov bodisi figuralno vsaki zahtevi arhitekture resp. 
vsakemu slogu. (Glej prilog ,,Mozaikni parket"). 

Kombinacija starega načina izdelave z ravnimi črtami desina, z listnato izvršenimi 
intarzijami in končno z mozaikno i2peljavo tvori višek"parketne industrije v finih 
izdelkih, v katerih more slovenska parketna industrija z uspehom konkurirati na sve-
tovnem trgu. 

Kakor za.vse domaće industrije je zlasti za silno ogros'eno parketno industrijo 
nujnopotrebno, da ima naša država razumno vnanjo in notranjo politiko s podrobnim 
proučevanjem pridobitnih gospodarskih okolščin, da more delaA^oljno in delazmozno 
prebivalstvo dobiti doma svoj kruh, da more podjetnik z. domaćim ljudstvom pode-
lavati domaće šurovine v finalne produkte, ne pa da se forsira oddaja surovin ino-
zemskim konkurentom, dopusti prekanjenim inozemskim posredovalcem ob skle-
panju trgovskih pogodb, da oni diktirajo carinske postavke, naše meje 'pa odpirajo 
inozemski industriji brez kompenzacije. Važno pa je tuđi, da pametna socijalna po
litika ne mori obstoječih in na novo nastalih gospcdarsko utemeljenih industrijskih 
podjetij s previsokin-i socijalnim! dajatvami in omejitvijo dela, še ćelo proti volji de-
lavcev samih. 

Stavbeno mizarsivo je v Sloveniji častno zastopano in slovenski izdelki dominirajo 
o vsi naši državi. 
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V sledečih vrsticali je podan kratek pregled razvitka te industrije, ki se je poiagoma 
razvila iz obrta. 

Pred cea. 30 leti je bilo stavbeno mizarstvo v Sloveniji še malo razvito, največ 
vsleđ tega, ker ni bilo nobenega večjega podjetja, ki bi bilo urejeno z modernimi stroj i 
za obdelavo lesa. Te dela so se izvrševala skoraj bi rekel splošno ročnim potom, kar 
je seveda podražilo delo in so mogli manjši mizarski mojstri izvrševati dela za manjše 
stavbe. Vjčje stavbe, tako tuđi državne stavbe naročale so dela v sedanji Avstriji — 
v Grazu in na Dunaju. Polegtega so bile one tvrdke tuđi protežirane ne le od Južne 
ali Državne železnice, temveč tuđi od vseh ministrstev. 

Такој ob potresu nastalo je pač nekaj mizarskih podjetij strojnim obratom, ki 
so ob velikanski potrebi v takratni dobi, uredila svoja podjetja v strojne obrate, tako 
da so si postavili temelj v Ljubljani v korist občanom in tuđi v lastno korist. Ko jt 
bila Ljubljana po veliki večini vpostavljena in renovirana, začela je slabša doba za ona 
precej moderna podjetja, tako da so si morali iskati odjemalcev i" ven Ljubljane. Prav 
mnogo se je delalo ravno v Ljubljani v s tavb^^m mizarstvu za Opatijo, Lovrano, 
Reko, Trst in Pulj, kjer so manjši podjetniki, kateri so se na novo etablirali, zadosto-
valizaizvršitevdomaČihdel. Za dobave izven Slovenije pa nišo bili zmožni, ker so bile 
graške in dunajske tvrdke, katere so tuđi imele vse ugodnosti na prevozu, bolj kon-
kurenčne in pa moderneje urejene. 

Do predvojne dobe je bil stalež stavbenega mizarstva v Sloveniji že precej izpo-
polnjen in se je ravno zadnje leto pred vojno bil že precej konkurenčen boj med Ijub-
Ijanskimi podjetji za Primorje kakor zgoraj označeno. 

Po vojni dobi je nastalo v okvirju, v katerem se sedaj Slovenija nahaja, že već 
resnih podjetij, ki so se še občutno spopolnila in modernizirala v najmodernejša pod
jetja, tako da je danes v Sloveniji nekaj zelo uglednih tvrdk in tuđi veČ s stroji ure-
jenih mizarskih podjetij, ki zaposlujejo od 20 do 40 pomočnikov. 

V Sloveniji je naraščaj zrasel preko potreb Slovenije, tako da se morajo tvrdke 
boriti za delo izven Slovenije t. j . za Zagreb, Beograd, Sušak in naše južne kraje. Pri-
pomnim naj, da ima Slovenija največ kvalificiranega delavstva, tuđi velik naraščaj 
V istem z ozirom na dobro Srednjo tehniško solo, ki ravno v tej stroki veliko absol-
ventov producira. 

2al V Sloveniji ta lepa obrt, ki je prešla že v industrijo, težko napreduje in bije težak 
boj za svoj obstoj. Ravno v našem središču ne uvidijo — ali nočejo uvidevati — da 
bi dali olajšave v transportnih sredstvih, dasiravno vedo, da je v Sloveniji doma naj-
boljšilesza tostroko. Dokler naše ministrstvo saobračajane bo ublažilo transportnih 
stroškov na železnici za prevoz teh del, gotovo ne moremo govoriti o napredku te in
dustrije. 

Dosedaj urejena mizarska podjetja v Sloveniji, tako n. pr. več podjetij v Ljub
ljani, Mariboru, Celju, St. Vidu n. Lj., Bledu, Novem mestu. Mirni, bi pač marsikaj 
lahko dobavala Beogradu, ker ravno tani je ta stroka na prav nizki stopnji in so njih 
izdelki le prav površni, ker jim primanjkuje dobrega k^^alificiranega delavstva. 

469 



Pripomniti nii je tuđi še. da je zadnje čaše mesto Beograd, katero bi imelo gotovo 
interes na tem, da dobi v lastni državi dobre izdelke svojih državij anov, sklemlo glasom 
št. XLVII. Uradnega lista št. 215 sledeče: 

„št. 228. Gradja i drvo za preradu, otesano, rendisano, u opšte prosto рге-
radjeno od kubnog metra Din 4.—, 

št. 234- Pervazi za prozore, vrata, stepenice i njihovi delovi kao i ostale dr
vene izrade sa i bez veze s drugim materijalom od 100 kg Din 50.—•'. 

S tem se goto\^o ne podpira industrija izven Srbije. 
Izdelava vpognjenega poUstva ima u Sloveniji lepo razvita industrijska podjetja, 

ki zalagajo domačo potrebo v državi, pa tuđi z uspehom konkuriraj© v inozemstvu, 
kjer so predmeti teh industrij na svetovnih razstavah bili odlikovani s častnimi ko~ 
lajnami. Izborna lesna surovina omogoča v moderno opremljenih tovarnah, da se 
pod strokovno dobro izvežbanim vodstvom in pridnim delavstvom produciraj o vsa 
ona dela, kakršna izvršujejo svetovno znane tovarne v tej stroki. Kot posebnost 
industrije te stroke naj bode navedena izdelava „oklenjenih plošč'' (Sperrholzplatten) 
katere se v Sloveniji izdelujejo v povsod dobro vpeljanih podjetjih. Zalaga se ž njimi 
ne le industrija v domači državi, marveč se ta predmet v obili meri izvaža. 

Industrija pohistva ima svoje na vršku razvitka stojeće zastopnike v Sloveniji. 
Izdelki V domači državi konkurirajo z najboljšimi francoskimi. Tovarne so povsem 
moderno opremljene in strokovno vodene. Lastniki so si vtehniških šolah pridobili' 
vse potrebno ':eoretiČno znan;e^ v inozemstvu praktično izkušenost, ter se osebno in
tenzivno bavijo s svojo str oko. 

Tu navedeni zgledi zaslužijo polno priznanje in dokazujejo, da se slovenska lesna 
industrija briga z Ijubeznijo, razumom in primerno gmotno podprta za svojo stroko. 
Država naj bi posvetila tej važni panogi narodnega gospodarstva vso mogočo pažnjo, 
da jo ohrani v prid domovini. 
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FRANJO BRAUM 

TANINSKA INDUSTRIJA 
edna od najstarijih naših eksportnih industrija jeste taninska industrija. 
Slavonski su hrastovi ekstrakti već kroz četiri decenija omiljela sirovina 
kožarskih fabrika svih država Evrope. Bazu za taninsku industriju 
kod nas stvorila je naša danas već vrlo razvijena drvna industrija. Kod 
eksploatacije naših Šuma dobivale su se velike količine drva, koje nisu 

bile prikladne za gradjevno i za ogrijevno drvo, pa se nastojalo' te količine drva 
što korisnije upotrebiti u druge svrhe. Tako su za preradu hrastovih otpadaka nastale 
tvornice hrastovog ekstrakta u Slavoniji, a za preradu kestenovog drva tvornice 
kestenovog ekstrakta n Sloveniji i kasnije u Sisku. 

Prvu tvornicti hrastovog ekstrakta osnovalo je kod nas godine 1883.^) englesko 
društvo ,,Тће Gak Eztrakt Co. Ltd." u Županji (n Slavoniji) sa dioničkom glavnicom 
od L 70.000.—•- Osnivači ove tvornice bili su Alfred Laf one, Foster Mortimore, Charles 
i David Miller. Gradnja ove tA^ornice započela je u maju 1883., te je stavljena u pogon 
u martu 1884., sa kapacitetom od 600 vagona 25'%-ne trijeslovine. Godine 1890. 
povećana je tvornica na produkciju od 800 vagona, a godine 1900. na produkciju 
od 1200 vagona. Godine 1912. likvidiralo je englesko društvo, te je tvornica prešla 
u posjed domaćeg društva sa dioničkom glavnicom od milijun kruna, koja je godine 
1916. povišena na dva mil., godine 1917. na 4 mil., godine 1920. na 6 mil. kruna, 
a godine 1924. na 3 mil. dinara. Sadanji članovi uprave i ujedno glavni akcionari 
,,Dioničarskog društva za proizvadjanje hrastovog ekstrakta, Županja' jesu gg. Mavro 
Binder (predsjednik), Dragutin Binder (kornere, ravnatelj), dr. Lav Brandds, F. W. 
Hephurn (tehnički ravnatelj), Zoltan Polgar, dr. Milan Schmm-z, Hugo ,Weinberger. 
Još je englesko društvo kupilo od Paul Gondolo u Parizu patentno pravo dekoracije 
sa krvnim albuminom, a domaće društvo proširilo je god. 1912. tvornicu tanina sa 
tvornicom baČava, jer se u ono vrijeme proizvadjao isključivo 25%-tni ekstrakt u 
tekućem stanju. 

,Mitrovacka tvornica hrastovog ekstrakta, Mitrovica". osnovana je god. 1888. po 
veleindustrijalcu Antunu Сегуски iz Josefova (u Ceskoj), pa je još danas vlasništvo 
njegove porodice ^^. braće Franjo, Jaromir i Josip Сегусћ. Kapacitet tvornice ostao 

1) G. Lakaioš u svome djelu „Industrija Hrvatske i Slavonije" (str. 360.) veli, da su već godine 1808. 
neki Nankin i Wanng u Slavoniji upotrebljavali hrastovo korjenje za ekstrahiranje trjeslovine za štavlje
nje sirove kože. 
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je prilično jednak od osnutka tvornice pa do danas, te iznosi cea 1 vagon 41%-tnog 
ekstrakta dnevno. 

„Nasicka tvornica tanina i paropila d. d., Sušine-Gjurgjenovac, osnovana je go
dine 1889. po tt- Neuschloss_, Schmidt i Marchetti за kapacitetom od У^ vagona tekućeg 
ekstrakta od Зб^^Бе' na dan. Nakon prvih deset godina povišen je kapacitet tvornice 
na 1 vagon, nakon daljnih deset godina (1910) na 2V4 vagona, a godine 1917. uslijed 
sve veće potražnje ekstrakta za vrijeme svjetskog rata, povišen je kapacitet tvornice 
na 3 vagona dnevno. U julu iste godine je tvornica do temelja izgorjela, no već u 
junu 1918. nastavljen je rad u novoj modernoj tvornici. Poslije rata proširena je 
tvornica uredjajima' za proizvodnju gustog i krutog ekstrakta. Uz tvornicu tanina 
osnovana je god. 1907. moderno uredjena tvornica bacava. Sadašnji članovi uprave 
jesu gg. Miroslav grof Kulmer (predsjednik), Inž. I. Adler. Milivoj Crnadak dr. Albert 
Hirsch, Geza Kovacs (ravnatelj centrale u Zagrebu), dr. Teodor grof Pejachevich, 
Herman pl. Rosenberg (predsjednik ,.Union-Nasic''), Pavao Szecsi, Aleksandar Sohr 
(upravljajući ravnatelj tvornice). Košta T-. Timotijević. 

Tvornica tt. S. Н. Gutmann d. d.> u Belišću osnovana je takodjer godine 1889., 
po barunima Alfred, Edmund, Ladislav i Vilmos Gutmann. — Početni kapacitet tvor
nice bilo je 400 vagona 25%-nog ekstrakta godišnje, a godine 1899. povišena je 
produkciona sposobnost tvornice na 1200 vagona. Najveća produkcija izvršena je 
godine 1902. i to 1100 vagona. Do svjetskog rata plasirana je produkcija ove tvornice 
skoro isključivo u Londonu i u Beču. 

,,Tvornica tanina Sisak d. d." je tvorevina svjetskog rata, osnovana godine 1915. 
preselenj em tvorničkog uredj aj a već postoj eće tvornice Monf alcone kraj Gorice 
usljed ratnih operacija na granici izmedju Italije i tadašnje Austrije. Osnivači Si
sačke tvornice tanina jesu gg. Viktor Schnabel, Ivd^iKuni, dr. Arthur Silberstein, 
koji su i danas još na čelu uprave tvornice uz gg. Vladimir ArkOj Franjo Вгаиш, 
dr. A. Vaknteković i Hugo IVeinberger. —• Početni kapacitet tvornice iznosio je dnevno 
jedan vagon 40%-tnog ekstrakta, koji je kapacitet poslije rata postepeno povišen 
iznosi danas tri vagona dnevno, na bazi 40%~tnog ekstrakta. 

U sisačkoj tvornici tanina preduzeti su na inicijativu njenog tehničkog i komer
cijalnog ravnatelja dr. Silbersteina, odličnog kemičara ove struke, prvi pokušaji za 
/abrikaciju kmtog hrastovog i kestenovog ekstrakta. Ovi su pokusi potpuno uspjeli, 
i danas već sve naše tvornice prave uz tekući i gusti, još i tvrdi hrastov i kestenov 
ekstrakt. Sisačka tvornica tanina osim toga proizvadja još smrekovi i rujevi ekstrakt, 
a u svojoj podružnici u Sloveniji (Goričane) proizvadja od otpadaka tvornice papira 
još i ekstrakt od celuloze. 

,,Tovarna strojil družba z. 0. z.'\ Majsperk, osnovana je takodjer za vrijeme svjet
skog rata, godine 1916. po tvrtci ,,Gerhardus ^ Sohne A. G., Wien, sa početnim 
kapacitetom od milijun procenata trjeslovine godišnje, koji je kasnije povišen na 
1-2 milijuna procenata, što čini godišnje oko 125 vagona ekstrakta najvišeg procenta 
(preko 70%). Sadašnji su vlasnici ove tvornice gg. Franjo l^Jovak, industrijalac u Ze
munu i Karl Kiibricht, ujedno i ravnatelj tvornice. 
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„St^ojilna. lesna in kemima industrija d. d., Polzela jm Celju" osnovana je go
dine 1916. po Inž. Karlu Ki.irka sa kapacitetom od jednog vagona 30%-nog ekstrakta 
dnevno. Ova je tvornica već preko godinu dana izvan pogona zbog rekonstrukcije. 

Tanmska tvornica „Jugo-Tanin" d. d., Sevnica, osnovana je god. 1923. po fran
cuskoj^ tvrtci ,,Ta.nin Ret/\ Pariz, po tvrci „Nihag" d. d., za industriju i trgovinu 
drva, Zag-reb, i po industrijalcu g. Maksu Fischenc u Zagrebu, sa dioničkom glavnicom 
od 7 milijuna dinara. Tvornica je sagradjena god. 1924. i uredjena sa najmodernijim 
strojevima, na spojnom kolosjeku izmedju potoka Sevnične i Save u Sevnici. Ista 
proizvadja hrastov i kestenov ekstrakt u tekućem i krutom stanju, a kapacitet рго^ 
izvodnje jest dva vagona dnevno. Članovi ravnateljstva jesu gg. Makso Fischer (pred
sjednik), Etore Brenni, Ante Fischer, Aug. Isnard, Maurice Rey, Louis Rey, Žiga 
SUrn. 

Hrastovo taninsko drvo. Za fabrikaciju hrastovog ekstrakta га'štavljenje koža 
upotrebljavaju se većinom hrastovi otpaci iz pilana i drugih industrija za preradu 
drva, defektni dijelovi hrastovih trupaca i panjevina, dakle pretežito one česti drveta, 
koje nisu prikladne za bolje iskorišćavanje. Našička i Gutmannova tvornica tanina 
upravo i baziraju na razgranjenoj njihovoj drvnoj industriji, pa se ove dvije tvornice 
opskrbljuju sirovinama pretežito iz otpadaka pilana i iz otpadaka kod proizvodnje 
pragova, parketa i duga za bačve. 

Н. Gnamm u djelu ,,Die Gerbstoffe und Gerbmittel'' tvrdi, da na zemaljskoj kugli 
imade oko 300 vrsta hrastovine, a od tih da se u Evropi upotrebljava za fabrikaciju 
ekstrakta poglavito samo hrast kitnjak (Trauben oder Steineiche, Que.ycus sessHiflora 
i hrast lužnjak (Stieleiche oder Sommereiche, Quercus pedtmc^Uata). Obe ove vrste 
teško se razlikuju jedna od druge po gradji drveta, sigurno se raspoznaju samo po 
listu i po plodu. Našu slavonsku hrastovinu čini gotovo isključivo hrast lužnjak. Hrasta 
kitnjaka imade kod nas tek ponešto u visinama iznad 300 metara nad morem. Znatno 
manje trjeslovine nego, u prije spomenutim vrstama hrastovine imade u meduncu 
(weichhaarige Eiche, Que^cm -pubescms) i ceru (Zerreiche, Q'uercus cerris). kojih 
imade u manjim količinama u vSlavoniji. Nije svejedno, kakva se hrastovina upotre
bljava za produkciju tanina, jer izdašnost trjeslovine ovisi o tomu, kako je staro drvo, 
kako je dugo ležalo nakon sječe, iz kojeg dijela hrasta potiču otpaci, da li iz stabla, 
iz kore ili iz panja. Hrastovina iz različitih krajeva svijeta vrlo se razilazi ^io se tiče 
kvalitete za fabrikaciju ekstrakta. Razhčita je kvaliteta i po tomu, da li hrastovina 
potječe iz ravnice ili iz gorovitog kraja. Uvaženi kemičari Prof. М. Smaič i Prof. J. 
Wladika, u članku „tjber die Gerbmaterialien' Collegiuna^) 1921. str. 147. tvrde, da 
je od svih vrsta hrastovina za fabrikaciju hrastovog ekstrakta tipravo predesiinira7ta 
hrastovina iz slavonskih ravnica, jer da je u ovoj hrastovini uz druga korisna svojstva 
najpovoljniji razmjer izmedju trjeslovine i t. zv. netrjeslovine (Nichtgerbstoff). 

Dr. J. Paesslei^) predstojnik njemačkog zavoda za istraživanje koža i ekstrakta 
za činjenje kože u Freibergu (Saska) pravio je više pokusa, da ustanovi, kako je trje-

«) CoUegium je centralni organ internacijonainog ucti-uženja kemičara kozarske industrije. 
3) Eichenholz ^und Eiclienholzanszug. Colleghim 1919.. str. 313. 
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slovina (Gerbstoff) rasporedjena u iu-astovom stablu,, pa je došao do slijedećeg re
zultata : 

Mlada hrastova s t a b l a - - d o 20 godina— sadržaj u tako malo trjeslovine (do 1-5%), 
da za ekstrahiranje uopće ne dolaze u obzir. Tek poslije 20-te godme stvaraju se u 
hrastovom stablu oveće količine trjeslovine, i to najviše u srži. 

U 99-godišnjem hrastovom stablu sa U-5% vode našao je Paessler. da je u najdo-
njem i u najgornjem dijelu stabla trjeslovina razdijeljena ovako: 

a) d e b l o v i n a 

Srž: bijel sa 11 godova . . 
vanjski sloj sa 20 godova . 
srednji sloj sa 20 godova . 
-unutarnji sloj sa 20 godova 

Donji dio 
50 cm prosjeka 

1-1% 
7-8% 

e-7% 

Gornji dio 
33 cm prosjel-ca 

0-9% 
5-4% 
4-6% 
4-8% 

b) g r a n j e V i n a 

11—12 cm 
prosj eka 

3—4 cm 
prosj eka 

Bijel 
Srž . 

2-0% 
6-2% 

1-8% 
9-6% 

c) k i ć e v i n a 

11—IS cm 
prosjeka 

3—4 cm 
prosj eka 

Кога^ drvo i bijel 22% 2.5% 

u 113-godišnjem hrastovom stablu sa 14-5% vode našao je Paessler u deblovini slije
deće sastojine: 

bijel 
srž, vanjski dio 

broj 
Kodova tr j eslovina 

1-1% 
9-3% 
9-8% 
9-0% 
8-0% 
6-8% 

netrj eslovina 

1-8% 
1-2% 
1-2% 
1-2% 
1-3% 
2-0% 

Prema tome najmanji postotak trjeslovine sadrži bijel, a najveći je postotak 
trjeslovine u vanjskim godovima srži. Karakteristično je dakle, da kod hrastovine usko 
graniče drvni pojasi sa najnižim, i oni sa najvišim procentom trjeslovine. 
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Najbolji je materijal za fabrikaciju hrastovog ekstrakta dobro očišćena panjevina. 
Sječena suha hrastovina može ležati do 4 godine, a da ne gubi ništa od "svoje sa-
držine na trjeslovini. Drvo izloženo kiši i truležu. gabi na trjeslovini. Općenito se 
uzima, da je ono hrastovo drvo (i otpaci njegovi) dobro za ekstrahiranje/koje kraj 
U-b%'} vode imade najmanje 5% trjeslovine, a prosječna najviša granica je 12%. 
Prof. Smzić i 'РсоШГIaiika, funkcijonari bečkog zavoda za istraži\^anje kožarskih 
produkata i ekstrakta za činjenje kože, u raspravi ,.Ueber die Gerbmaterialien in den 
Jahren 1914 bis 1918", (dakle za vrijeme svjetskog rata)^) objelodanili su tabelu, 
koja nam prikazuje, koliki je procenat vlage, trjeslovine i netrjeslovine (Nichtgerb-
stoff) u raznim dijelovima hrastovog drva, iz različitih krajeva Srednje Evrope. Iz 
ove tabele vidimo, da hrastovo drvo iz Hrvatske imade 24-5% vlage, 6-24% trjeslo
vine, 2-72% netrj eslovine. Slavonska mlada hrastovina bez bijeli i bez kore imade 
13-50% vlage, 1*65% trjeslovine, 1-25% netrj eslovine; staro, odležano hrastovo drvo 
iz Slavonije imade 9-67% vlage, 6-02 trjeslovine i 2-42% netrj eslovine; isto takovo 
drvo neodležano imade 37-85%' vlage, 3-67% trjeslovine, 1.85 netrj eslovine; piljevina 
od slavonske mlade hrastovine imade 18-14% vlage, 1-69% trjeslovine. 1-96% netrje-
slovine. Najviši postotak trjeslovine imade prema spomenutoj tabeli panjevina (bez 
oznake porijekla) i to 8-40%, Hrastova kora iz Srbije (Sabac) imade 7-63% trjeslo
vine; kora starog hrasta sa Avale imade 5-72%, a kora mladog hrasta istoga kraja 
5- 58% trj eslovine. 

Mlada hrastova kora u formi kao hrastovo trjeslo (Eichenlohe) upotrebljava se kao 
sirovina kod činjenja kože za. djonove i neposredno, bez ekstrahiranja trjeslovine. 
Ova sirovina za Činjenje kože bolja je od mnogih ekstrakta, ali samo kod stare dugo
trajnije metode Činjenja kože u jami (jamsko štavljenje, Grubengerbung). U tu svrhu 
može se upotrijebiti samo mlada hrastovina, koja se dobiva iz t. zv. hrastovih šuma-
guljača (Eichenschalwaldungen). To su posebne šumske kulture, baš u tu svrhu 
osnovane. Kod nas bilo je takovih šuma u Bosni, ali su napuštene još prije svjetskog 
rata, vjerojatno za to, jer se moderni sistem fabrikacije kože u buradima (Fassgerbung) 
oslanjaviše na ekstrakte, koji pospješuju proces štavljenja, kroz što koža biva jef
tinija — ali ne bolja. Da je hrastovo trjeslo zaista odlična sirovina za činjenje kože, 
to se vidi iz jedne novije normativne naredbe amerikanske vlade ,,Federal Specifi-
cation Board" od 5. nov. 1924.br. 241.,^) koja.detaljno propisuje, kako se imade 
pod kontrolom državnih nadzornih organa činiti koža za vojničke svrhe. U toj se 
naredbi naročito propisuje kao siro\dna za činjenje kože hrastovo trjeslo (Eichenlohe) 
ili ovo u kombinaciji sa drugim vegetabilnim ekstraktima. 

Kestenovo taninsko drvo. Drvo i kora od pitomog kestena {Castanea vesca) sadržaje 
trjeslovinu, koja je po prirodi svojoj slična trjeslovini u hrastovom drvu. Kao kod 
hrastovog tako i kod kestenovog drva sadržaj trjeslovine ovisi o tomu, kako je staro 
drvo, iz' kojeg je kraja, da li je iz ravnice ili iz gorovitog predjela, koliko je drvo 

-•) To je količina vode na zralcu osušenog sjecenog drva. 
'^) „Collegium" god. 1921., str. 146. 
«) „Haute- u. Leder-Tageszeitimg" Berlin, brojevi 47 . -50 . od god. 192o. 
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odležalo i t. d. Bijelo kestenovo drvo (u Bosni) imade manje trjeslovine, nego keste
novo drvo sraedje, crvenkaste boje (u SloA''eniji). 

Do svjetskog rata je kod nas kultura kestenovog drva imala više prehranbenu 
vrijednost u siromašnim krajevima, gdje plod pitomog kestena još i danas služi kao 
ljudska i životinjska hrana, dočim se kestenovo drvo izvažalo, jer su domaće tvornice 
tanina do tada preradjivale samo hrastovo dr\'o. Tek za vrijeme svjetskog rata, kada 
je uslijed'povećane potrebe vojničke obuće taninska industrija došla do vehke važnosti 
kao ratna industrija, osnovane su kod nas posebne taninske tvornice za produkciju 
kestenovog ekstrakta, i to dvije u Sloveniji, Polsela i -Majšperk. i jedna u Sisku, 
koja je poslije rata modernizirana i proširivana, pa je danas kao tvornica kestenovog 
ekstrakta najjača, a uz to proizvadja i smrekov ekstrakt; rujevi ekstrakt (Sumach), 
a u svojoj podružnici (GoriČane, Slovenija) i ekstrakt od celuloze. 

Za vrijeme svjetskog rata, dok su središnje vlasti (Njemačka i Austro-Ugarska) 
cernirane bile, nije bio moguć uvoz prekomorskih ekstrakta u ove države, pa je usljed 
toga pored hrastovog ekstrakta i kestenov ekstrakt došao do življe upotrebe kod 
fabrikacije kože. Okolnost, da je i poslije rata u svim državama Evrope bila stalna 
potražnja za kestenovim ekstraktom, dokazom je, da i ovaj ekstrakt spada medju 
odlične sirovine za činjenje kože. Ta opća upotreba kestenovog ekstrakta, koji je 
danas već ozbiljna konkurencija i samom domaćem hrastovom ekstraktu, pobudila 
je živ interes stručnih ki"ugova, pa se u novije vrijeme razvila opsežna literatura 
o fabrikaciji i o upotrebi kestenovog ekstrakta.') 

Kestenovo drvo imade slijedeće sastojke: kora 7-8%, bijel 39'3'%, srž 52-9%. Prema 
rezultatima istraživanja po J. Paessleru razdijeljena je trjeslovina u tim dijelovima 
kestenovog drva ovako: 

Kora Bijel Srž 

Trjeslovina 
Topiva nctrjeslovina 
Netopivi sastoj ci . . 
Voda 

12-5% 
6-2% 

66-8% 
4-5% 

7-4% 
1-7% 

76-4% 
14'б% 

8-7% 
1-7% 

75-1% 
14-5% 

Predmetom analize bilo je kestenovo drvo staro 47 godina, pa je u njem nadjeno 
više trjeslovine, nego u isto tako staroj hrastovini. 

Promjenljivost sadržine trjeslovine. prema starosti kestenovog drva i kore pri
kazuje Paessler ovako: 

Kestenovo drvo Kestenova kora 
od (3—8 godina sadržaje 3-0% trjeslovine od 6—8 godina sadržaje 9-7% trjeslovine 

9 „ „ 3-7% „ „ 9 „ ,, 10-7% 
>^ 11 .. .. 3-6% „ ., 11 „ ,, 10-4% 
-. 14 .. „ 9-7% „ „ 14 ,, „ 12-0% 

)̂ J. Pdsskr, Rinde u. Holz der Edelkastanie, Collegium 1917., J. Jedlička, Die Kastanienrinde, Der 
Gerber 1018. (1917), G. Т. Galyay: Auslaugiing von Kastanienholz, Collegium 1923.., К. Frcudenherg u. Wal-
puski: Der Gerbstoff der Edolkasianie, R. Л¥. Grlfjith: Collegium 1022. P. Pavloidć: t)ber die Herstellung 
von Eiclien und KastanienIiolzextrakt, GoHeglum 1923. itd. 
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Ni]e razjašnjeno, zašto drvo i kora od 11 godina sadrži neznatno manje trjeslovine. 
nego drvo 1 kora od 9 godina, gdje inače sa brojem godina raste sadržaj trjeslovine. 

Bodljikava ježića kestenovog ploda sadržaje 1 0 - 2 0 % trjeslovine. a smedja ljuska 
kestenovog ploda 7--9%. 

Smrekova kom (Creslo, FichtenrindeJ. I ova vrsta sirovine došla je u taninskoj 
industriji do važnosti tek za vrijeme svjetskog rata. kada nije bio moguć uvoz preko
morskih ekstrakta u države srednje Evrope. Najprikladnija je za ekstrahiranje ona 
smrekova kora. koja je dobivena za vrijeme mezgranja (Saftzeit) t. j . od maja do 
augusta. U zimi (najkasnije do veljače) sječena stabla mogu se takodjer korali ako 
odleže do proljeća. Procedura je pri tom ova: Kora se duž čitavog stabla propara a 
pored toga na odstojanje od jednoga metra zarezu se u koru kolut ovi. Od toga ras~ 
porka po duljini počinje se skidati kora. Da bi se kora osušila, ona se slaže u 
vitlove i zaštićuje od kiše i vlage iz tla. Od osobite je važnosti njeno sušenje. Samo 
ona kora, koja je dobro i valjano osušena, zadržava svoj sadržaj na taninu. Naročito 
treba da je unutarnja strana kore zaštićena od kiše^ jer inače nastaju znatni gubici 
na trjeslovini. Kora treba da se čuva i od suviše jakog izlaganja njene unutarnje 
strane sunčanom svjetlu, jer ona inače potamni. 

Prema Paessleru, količina kore, koja se dobiva, jest ova: 100 kubičnih metara 
drveta daju od prilike 7 kubičnih metara коге^ jedan kubični metar kore odgovara 
količini od 3-6 prostornih metara kore, jedan prostorni metar težak je 1-25 metričkih 
centi^ 100 kubičnih metara drveta daju prema tome 25 prostornih metara коге^ što 
odgovara količini od 31-25 metričkih centi. 

Sadržaj trjeslovine smrekove kore zavisi o debljini t. zv, krastačine, (Khytidome, 
Borke), koja se javlja pod starost. Što je deblje meso kore, a što tanja krastačina, 
to bogatija je kora na trjesloAdni. — U kori sadržaje: 

Samo meso 30% sa 9-5% trjeslovine 
srednja čest (meso i krastačina) . . . . . , . , , . 50% ,, 7-8% 
sama krastačina ' . . . 30% ,, 2-4% 
čitava kora 100% „ 7-3% 
Čini se, da sadržaj na trjeslovini nije zavisan o godišnjoj dobi, u kojoj se stablo 

obara. Sadržaj na trjeslovini približno je najednak u različnim visinama stabla, ukoliko 
je kora prosta od krastačine. Naprotiv starost a prije svega stanište od vrlo su odlučnog 
upliva po dobrotu i sadržaj kore na trjeslovini. 

Rujevina (Sumach, Rhus). Pod rujevinom razumijevamo sušeno i samljeveno lišće 
i cvijet raznih vrsta ruja. Kod nas imade ruja (Rhus cotinus, Periickenbaum) u Istri, 
u Hrv. Primorju, u Dalmaciji, Crnoj Gori, u Bosni i u Srbiji. Imade ga dosta i u 
Bugarskoj. Za fabrikaciju ekstrakta je najbolji sicilijanski ili Palermosumach), jer je 
svjetlije boje. i imade više trjeslovine od našeg. Razlika je i u tom, da li je ruj „muški'^ 
ili ženski'' (mascolino ili feminello). Muški je ruj bogatiji na trjeslovini od ženskoga. 
Rujevi ekstrakt daje koži svjetlu boju, upotrebljava se pretežito za činjenje kozje, 
ovčije, i teleće kože. Osim toga se rujevi ekstrakt upotrebljava i u tekstilnoj industriji, 
za polučenje trajnih boja (Echtfarbigkeit) njenih produkata. 
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Siska (Kno-p-pern. Cijnips calicis). Pod šiškom razumijeva 
žiru hrasta lužnjaka. Siska dozrije prije žira, pa stoga prije i otpada. Sabn-anje šiške 
počima u septembru. Siska do sada nije predmetom tvorničkog preradjivanja u našoj 
taninskoj industriji. No ona je igrala važnu ulogu prije fabričke proizvodnje hra
stovog ekstrakta. Ja je spominjem samo ukratko kao šumski proizvod, kojega kožari 
neposredno primješaju trjeslu kod štavljenja koža u jami (Grubengerbung), jer šiška 
imade znatnu količinu trjeslovine, tri puta toliko, koliko je imade u hrastovoj kori. 
(Vidi Gnamm, str. 117.) 

Razne kore sa trjeslovinom. Neznatne količine trjeslovine sadrže još johova kora 
(Alnus, Erlenrinde), brezova kora (Betula, Birkenrinde), vrbova kora (Salix, Weiden-
rinde), jelova kora (Abies, Weisstannenrinde), i arišova kora (Larix, Larchenrinde). 
Naravno kraj naših prostranih hrastovih i kestenovih šuma, koje obiluju sirovinama 
sa visokim procentom trjeslovine, spomenute kore kod nas takodjer nisu predmetom 
preradjivanja u našoj taninskoj industriji. 

Kratki prikaz ekstrahiranja drva. Tok fabrikacije 'ekstrakta je ukratko slijedeći: 
Hrastovo ili kestenovo drvo odredjeno za fabrikaciju ekstrakta mora se prije svega 
brižno očistiti od kore i od zemlje, nakon čega drvo dolazi u strojeve za usitnjavanje. 
Usitnjeno hrastovo ili kestenovo drvo dolazi automatski u zatvorene bakrene difuzere, 
gdje se pomoću vruće vode i pare izlučuje bez pristupa zraka. Ovako dobivene rijetke 
otopine tanina podvrgavaju se radi poboljšanja kvalitete kemičkom obradjivanju, 
nakon čega se otopina ugusćtije u vakuum aparatima na onu koncentraciju, koja "je 
uobičajena za tekuće i guste ekstrakte (25—41%). Isti ekstrakt može se preraditi u 
modernim vakuum aparatima na kruti ili na pulverizirani ekstrakt. 

Ekstrakti iz ostalih u ovom Članku spomenutih sirovina proizvadjaju se u principu 
na sličan način kao i hrastov i kestenov ekstrakt. 

Kemijska svojstva vegetahilnih ekstrakta. Kemijsko istraživanje vegetabilnih ek
strakta traje preko stotinu godina, i o tome se razvila opsežna stručna literatura, 
no još uvijek nema pozitivnih konstatacija o glavnoj m.ateriji tih ekstrakta. 

U djelu ,,Die Gerbstoffe und Gerbmittel" (Н. Gnamm i J. Schmidt, svezak XIL) 
prikazan je način i rezultat kemijskog istraživanja hrastovog ekstrakta po uvaženim 
striičnjacima Karlu Freiidenhergu i Erichu Vollhrechtu.'^) Prelazilo bi okvir ovoga 
mog članka, da ovu kemijsku proceduru ovdje opširnije prikazem, pa ću spomenuti 
samo konačni rezultat, do kojeg su došli spomenuti stručnjaci. Oni vele, da se hrastov 
ekstrakt sastoji u glavnome od elagove kiseline, od glukoze i od jedne nepoznate 
glavne sastojine. 

Ekstrakt iz hrastovog drveta po kemijskoj svojoj prirodi nijeidentičan sa ekstraktom 
iz hrastove kore, jer ekstrakt iz hrastovog drveta spada u red t. zv. pyrogallol trje-
slovina, a onaj iz hrastove kore sadržaje i pyrogallol trjeslovinu i protocatechin trje-
slovinu, i to potonju iz grupe pyrocatechin. 

Ef) Originalna strut^na radnja n djelu „Colleglum" od god. 1923. 
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u istom djelu (Gnamm, str. 134.) veli se, da je kestenov ekstrakt jedna mješavina 
kemijskih sastojaka. Nepoznata glavna sastojina sadržaje još elagovu kiselinu, galu-
sovu kiselinu, kvercetina i glukozu u slobodnoj i u vezanoj lormi. 

Trjeslovina tz kestenove kore skoro je identična sa trjeslovinom iz hrastove kore. 
Postotni sadržaj trjeslovine. sadržaj sladora. te omjer izmedju trjeslovine i šećera 
skoro je posve isti i kod hrastove kore. Jan Jedlička („Collegium" 1917. str. 121.) sa
stavio je tabelu, iz koje se vidi. da su i kemijske reakcije (na pr. od bromove vode, 
dušične kiseline, natriumsulfita, konc. sumporne kiseline i t. d.) na kestenovo drvo 
i koru sa vrlo neznatnim niansama iste kao i one na hrastovo drvo. 

Kraj ovolike sličnosti izmedju hrastove i kestenove trjeslovine prirodno je, da 
je i utjecaj (dejstvo) njihov kod činjenja kože isti, pa se i od jedne i od druge siro
vine dobiva koža slične boje, koja na zraku u jednakoj mjeri potamnjuje. 

Profesori М. Smaići / . Wladika priopćih su u ,,Collegiumu'' br. 611. od god. 1921. 
tri tabele, koje prikazuju rezultate analiza različitih hrastovih ekstrakta iz god. 1914. 
do 1918. Iz ovih se tabela vidi, koliki je u ekstraktu različite gustoće sadržaj trjeslo
vine, netrjeslovine, vode, netopivih sastojina, pepela i šećera. 

Kemijski sastav smrekovog ekstrakta još je posve nepoznat. J. Schmidt, koji u 
svom djelu ,,Chemie in Einzeldarstellungen XIL Band'^ opširno prikazuje rezultate 
kemijskog istraživanja svih vrsta vegetabilnih ekstrakta po raznim stručnjacima, 
konstatuje samo ukratko, da o kemijskoj prirodi smrekovog ekstrakta znademo ,,toliko 
kao ništa''. Taj ekstrakt pokazuje reakciju grupe pyrocatechin trjeslovina. 

Kako se ekstrakt za činjenje kože prodavaju obično prema visini procenta trjeslo
vine (Gerbstoffprozent), to u svim državama sa razvijenom kožarskom industrijom 
postoje posebni zavodi za istraživanje koža i sirovina za činjenje koža. Nakon analize 
ekstrakta po takvom zavodu ustanovljuje se eventualna razlika, koja u pogledu pro
centa trjeslovine postoji izmedju zaključnog pisma i kemijske analize, pa se razlika, 
koja se pokazuje na štetu kupca, bonificira. 

Na osnovi takovih analiza uvaženih stručnjaka svjetskog glasa objektivno je tctvr-
djeno, da naši'ekstrakti spadaju medju najbotje sirovine za Činjenje kože. 

Evo' dvije takove analize od odličnog stručnjaka profesora kemije dr. Cxordona 
Parker a iz Londona: 
1. Analyse d'extrait liquide de boisde 2. Analyse d'extrait solide de bois de 

chene: chataignier; 
Matieres tannants ' - •' 26-9% Matieres tannants 68-6% 
Matieres solubles non tannants . 15-0% Matieres solubles non tannants. 15-7% 
Matieres insolubles . 0-3% Matitos insolubles 0-6% 
Matieres d'eau 5^-8% Matieres d'eau Ш1% 

100-0% 100-0% 
Mesurement de couleur: rouge 5, 1; Mesurement des couleur: rouge 4, 0; 

jaune 24-0. 3^^^^^ ^^'^- , . 
Analiza broj 1. odnosi se na tekući hrastov ekstrakt, a analiza broj 2. na kruti 

kestenov ekstrakt. 
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Kožari obično miješaju više vrsti ekstrakta da dobiju dobru sirovinu za činjenje 
kože. Naročito se našim domaćim ekstraktima primjesa izvjesna količina prekomorskog 
ekstrakta — quehracha^), koji pospješuje štavljenja (Schnellgerbung). 

Glede toga, u kojem se razmjeru imade quebracho primješati našim domaćim 
ekstraktima, vrio se razilaze mišljenja stručnjaka. U jednom službenom izvještaju 
domaćeg stručnjaka spominje se 15% kao dopustiva maksimalna količina quebracha. 
Jedna njemačka metoda služi se ovom mješavinom: 1/3 kestenovog ekstrakta, 1/3 
hrastovog ekstrakta, 1/3 quebracha. U zadnje vrijeme neki naši kožari reduciraju ko
ličinu quebracha, pa ga u izvjesnom dijelu nadomještaju u smrekovim ekstraktom 
i ekstraktom od celuloze, koji donekle takodjer pospješuje proces štavljenja, — naročito 
ekstrakt od celuloze, koji doduše sadržaje samo mali postotak trjeslovine, ali obilno 
materije za stvaranje kiseline, koje mu daju svojstvo, da potpomaže brzo prodiranje 
drugih ekstrakta u sirovu kožu. '̂*) 

Kožarske tvornice, koje polažu naročitu važnost na kvalitetnu kožu, osobito na 
što manji stupanj promočivosti kože, one se obilnije služe sa hrastovim, kestenovim 
i smrekovim ekstraktom, reducirajući upotrebu quebracha na onaj minimum, što 
ga baš zahtijeva proces štavljenja u početnom stadiju (Angerbungsprozess). 

Ova se praksa imade svesti na rezultate znanstvenog istraživanja, koji su rezultati 
suglasni o tom, da je nepromočivost obuće uvijek vezana na činjenje kože sa hrastovim 
i njemu sličnim kestenovim ekstraktom. Engleski kemičari Jouli Griffith istraživali su 
razne kože baš sa tog gledišta, kakvu kvalitetu, koliku izdržljivost daju koži razna 
sredstva za činjenje kože, pa su pronašli, da voda prodire u kožu, i to : 

a) već za 2 minute, ako je koža činjenja sa prekomorskim quebrachom; 
h) tek za 12 minuta, ako je koža Činjena sa hrastovim ekstraktom; 
c) a tek 13 minuta, ako je koža činjena sa kestenovim ekstraktom. 
Koliko škodi prekomjerno primiješanje quebracha kod činjenja kože, to se vidi 

najbolje iz znanstvenog nalaza uvaženijih stručnjaka na tom polju, ^g. Urhain, I. 
Тћгшпа i Pierre de Korsaka, koji je nalaz predan francuskoj sekciji udruženja kemi
čara kožarske industrije, i koji je nalaz odštampan u centralnom organu ovog udruženja 
,,Collegium" u br. 414. od 25. lipnja 1910. Prema ovom mišljenju obiju stručnjaka, 
i na osnovi raznih i mnogobrojnih eksperimentalnih pokusa ustanovljeno je, da koža 
41/2 uim debela, koja je stavljena na pola sa quebrachom, a na pola sa hrastovim 
ekstraktom, pod stanovitim tlakom propušta na 1 cm^ površine, 0-044 cm^ vode već 
u razdoblju od 18 min., dok koža iste debljine, stavljena samo hrastovim ekstraktom, 
a pod istim tlakom, propušta samo 0-012 cm^ vode, na 1 cm^ kože i to ' tek za dva 
sata i 27 minuta. 

U potpunom i originalnom francuskom tekstu ove analize glase ovako: 
„10« Cuir moitie quebracho et moitie chene en jus tres concentre avec fosse. 

Epaisseur 4'5 mm. 

») Prostrane quebracho šume nalaze se u Argentiniji, La Plati i u Pai-agnayu, koje šume eksploališe 
engleska quebracho-industrija ,.Forestal-Company" ка kapacitetom od godišnjih 2.S0.000 tona. 

«̂) Vidi raspravu Profesora Smaić i Wladilm, „Collegium" god. 1921., str. 90. 

480 



Passage en 18' sous un vide de ol ccm.. ce qui fait 0-044 ccm. cV eau par centi
metre carre de onu- a la minute, on 0-098 ccm. d' eau par centimetre cube de cuir 
a la minute. 

11" Cuir a V extrait de chene en jus tres concentre avee fosse. Epaisseur 4-б min.: 
Passag-e en 2 h. 27' sous un vide de 53 ccm., ce qui fait 0-005 ccm. d' eau par 

centimetre carre de cuir k la minute, ou 0-012 ccm. d' eau par centimetre cube de 
cuir a la minute/' ' 

Inž. J. L. van Gijn, Lochen (Hoiland) u članku „Die Lederindustrie in den Nie-
derlanden'' („Der Gerber^') Teplitz Sclionau, god. 1925. broj 1209.) veli doslovno ovo: 

„Die Gerber (in den Niederlanden) beschaftigen sich hauptsachlich mit der Gruben-
gerbung von Sohlenleder aus sudamerikanischen H^uten mit Eichenrinde und mit 
der Gerbung von Fahlleder, ebenfalls mit Eichenrinde fiir die Schuhmacherei. Wasser-
dichte Stiefel waren eine Spezialitat, und jetzt nocli gibt es einige Firmen, die solche 
Stiefel erzeugen und den alten Ruf bewahrt haben." 

Sve ove analize i mišljenja stručnjaka svjetskog glasa jasno govore o upravo 
izvrsnoj kvaliteti naših ekstrakta za štavljenje koze, a to isto proizlazi i iz s\^estrane 
praktične uporabe našiii ekstrakta u svim državama Evrope, naročito u Engleskoj 
i u Holandiji, gdje je kožarska industrija najstarija, i na najvišem stepenu. 

Sadašnji tipovi domaćih ekstrakta. Tvornice tanina udružene u sindikatu ,,Tanin" 
d. d. Zagreb^^) proizvadjaju sada ove tipove ekstrakta: 

Hrastovi ekstrakti: 
• 32%-ni tekući (fliissiger E.) 

41%-ni gusti (dickfliissiger E.) 
60/62%-ni kruti (Fest-Extract.) 
66/68%-ni granulirani (Mitrovica). 

Kestenovi ekstrakti: 
32%^ni tekući, 41%-ni i 50%-ш. 
gusti, 68%-ni kruti i 72%-ni, 
pulverizirani („Gloria E." Sisak) 

Smrekov ekstrakt u jakosti od 28%, rujev ekstrakt u jakosti od 26%, te ekstrakt 
od celuloze u jakosti od 28—ЗО^Бе proizvadja samo tvornica tanina u Sisku, i ove 
svoje proizvode prodaje rečena tvornica samostalno, mimo sindikata. 

Slične tipove hrastovog i kestenovog ekstrakta proizvadjaju i tvornice izvan kartela, 
i to: Gutmannova tvornica tanina i Jugo-Tanin, dočim tvornica tanina u Majšperku 
proizvadja samo kestenov ekstrakt u listićima (Blattchenextrakt.) 

Izvoz tanina. Do svjetskog rata naša je taninska industrija opskrbljivala hrastovim 
ekstraktom sve države Evrope, osim Rusije, koja i sama imade prostrane hrastove šume. 

11) т Г з и Našička, Županjska i Mitrovačka tvornica taniim. - „Tanin" d. d. je prodajni sin
dikat osnovan g. 1919. u svrhu centrali^оуалдja prodaje proizvoda rečenih tvornica. Taj smdikat imade 
razgranjenn eksportnn organizaciju po čitavoj Evropi. Poslove sindikata vode sZ- Н pL ^ о . . . ^ . . , pred
sjednik), Mavro Љ ^ . . (podpredsjednik) gen. direktor Frar^jo Bra.m, brvši povjeremk za financije Narod
nog Vijeća S. Н. S. i poslovni ravnatelj Eugen F. Кафозг. 
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Za vrijeme rata, dok su centralne vlasti (Njemačka i Austro-Ugarska) bile cerni-
rane, nije bio moguć izvoz tanina u države izvan cerniranog područja. Sva je pro
dukcija za vrijeme rata uslijed povećane potrebe vojničke obuće potrošena na po
dručju Austro-Ugarske, a tek neznatne količine su izvezene u neutralne države (u 
Švicarsku i u Holandiju). 

Poslijerataopet je nastao veliki interes za naše ekstrakte na svim tržištima Evrope 
osim Rusije. ^̂ ) Za godinu 1919-, kao prvu godinu iza prevrata nemamo tačnu statistiku 
o izvozu. Od god. 1920. do 1925. službena statistika iskazuje izvoz ekstrakta za šta-
г4јепје (tanina) ovako: 

Godina Količina izvoza 
1920. . 1280 A^agona 
1921 950 „ 
1922 1040 „ 
1923 1140 „ 
1924. : . . . . . . 1300 ,> 
1925. 1200 ,. 

Prosječno dakle izvoz iznosi godišnje oko 1200 vagona, a najviše se izvaža u Еп^ 
gleskii, Holandijn, Cehoslovačku, Austriju, Njemačku, Ugarsku i u Rumunjsku. Ne
koliko je vagona izvezeno i u drža\^e izvan Evrope, i to : w Afriku, u Australijti i u 
Japan. 

e k s t r a k t ' ' ' ^ ' ' ' ' ' ' ^'^'' ^^^^' "^"'^^ ^ ' ^" ^ ' " " ^ ^'^'^Ч^^ка sa Rusijom, i to na бО vagona krutog kestenovog 
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МНЛОШ П. TiIiPIOOB'H'fi 

ИМПРЕГНАЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРАГОВА 
1. 

оји чиниоци штетно утичу на промену облнка дрвета и изазнвљу 
његоБО Ш^руљење u уншиМ-авање ? 

За употребу дрвета и шегову трајапшоет од пресудие je важ-
ности једна његова опште позната ос.ебина. Ta осебхоа састоји се у 
томе да дрво незадржавасталносвоЈЕрвобитРШ обликнего јеизложено 

миогобројиим ш,тетшш променама. Ове промеие резултат су многих и разиоврсних 
узрока. Дејства ткх узрока такође су разлжчита. У главном, сва она своде се иа 
TO да дрво полако ж постепено Meita свој облик, a затим, у даљем току ових узроч-
них дејстава, да с.е потпуио уништи и да га саевим нестане. 

Изванредно велики je број оласиоети х-сојрша je дрво излож;ено услед дејотва 
многобројних чинилаца, како живе тако и мртве природе. Сва та дејства уперена 
су Ha'TO да у дрвету изазову промене, да га Еретворе у трулеж и да га најзад оа-
свим нестане. Међу познатије чгтиоце отх разорних дејсшава овамо спадају: 

1. Утицаји атмосферско-жлиматски, механички и хемијски; 2. Утицаји разних 
и многобројних микро-организама и гљива; 3. Утицаји биљиог и животш^ског 
света; 4. Штетне радње човека. 

Ад 1. У колико еода игра у животу дрвета једну благотворну и ЋО-ржсту 
улогу, у толико онет с друге страие њено дејство може да има необи'чно штетних 
и поражавајућих последица. Неједнако стах^е воде у самом: дрвету од врло ве-
ликог je утицаја no његов- облик и као резултат те неједнакости јављају се огромне 
промене. Ус-лед већег примања илх! испуштања воде запрем1№а његова мења се 
неједнако и у разихж правцШа, a тим сам1Ш постају многе и очигледие промене. 
Ове промеие очитују се на кривљељу и витоперењу, a затим на прскању и цепању 
дрвета. У колико се брже врши дрот̂ ес губљења или примања воде, у толико je 
и његово дејство брже и разорниЈе. Ово се иарочито запаж.а 1̂ од прерађеног дрвета. 

Од необично штетног и разорног утицаја јесте вода при своме смржњаваљу и 
поновном крављењу. Зна се да смрзнута вода јако повећггва своју запремнину. 
Према томе ако вода на евоме путу продре у разне i-гапуклине и прскотине дрвета, 
њено je дејство при мржњењу управо поражавајуће. 

Стога je омрж.њавање воде и њено крављење један од најачих чгшиоца за де-
Ш1сане, a затим и потпуно уништење дрвета. 
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Иото су Taî o од великог значаја за промену облика дрвета и његово ушпитење 
и утпдаји великих ШоилоШпихи^ромена гг Јакпх и снаљ-них ветрова, a у даљем низу 
II ударц грома ii утицаји ватре. 

Штеточшге нз биљног и животињског света ii неједпако промене у времсну 
јесу они главии чпниоци који амањују трајашност дрвета ii којп ra временом 
претварају у трулеж и распадаље. Оба ова чш-шоца у великој су завиености од 
саме климе. Онамо где с^мраз и врућина, сухота u мокриња, често и нагло мењају, 
биће много веће штете за дрво него у крајевима, где je клима више уједначена 
у погледу влаге и топлоте, na било то у тропским илрх у поларним крајевима. 

Ад 2 Не cyivn-biiBO je да — поред огромних штета што их дрвету и читавим 
шумама наносе многобројии инсекти, — у истој размери мтрооргапизми u разне 
гљиве врше необжчно штетни ж разорни утицај на дрво, како у погледу промене 
његова облика, тако исто и у погледу његове трајашности. 

ДрБољно je само осврнути се на oiie страховите утицаје, што их разне и много-
бројне гљиве и гљивице врше на корену, листу и стаблу дрвета, na онда добити 
појам 0 огромној величини штете и разорног рада ових организама. Али овом 
уништењу не подлежи само живо дрво. И на прерађеиом дрвету њихов je утицај 
исто тако снажан и моћан и од огромних штетних последица. Taj стални и жилави 
рад уништења у могућности je да наш напор у очувању i% продужењу трајашности 
дрвета често учини потпуно илузорним. 

Зна се да je дрвна супстанца за техничку употребу управо онај биљни про-
дукат који сама природа одређује да дрвету или извесним љеговим деловима даде 
јачу чврстину и дужу трајашност. To je дакле, једно више или маље трајно стање 
са отпором најбоље врс̂ ге, добро снабдевено да може противстати утицају и нај-
различнијих разорних фактора. Ha ипак иису потребни само најснажнији утицаји, 
хемијски или механички, да ово ткаље разоре и униште. И најтврђа језгра под-
лежи трулежи у сталном кругу промене материје. Нижи организми, на првом 
меету оне гљивице, које лшве у дрвној супстанци, у својој вечитој запослености 
исталном дејству производе најзад радпадаље и ове најтврђе супстанце, Оне про-
узрокују у дрвету гнилост и трулеж, услед чега наступа трошност најчврп1ћР1х 
делова и олабљење њихове везе. Даљим утицајем ових гл.жвица ствара се и пот-
пуно распадање дрвета, a тиме и његово уништење много раније и пре времена 
него бж TO нначе било. 

Свему овом оштећењу пре времена треба тражитн узрок у неспособности ових 
организама да се исхрањују анорганским деловима, него су за исхрану упућене 
више на органске супстанце у дрвету. 

Ад 3. Највећи непријатељ дрвету na и читавим шумама из животињског 
света без с̂ умхве су миогобројни инсеШт. Њихово брзо размножавање, na отуда 
и могућност појаве у огромним масама, њихова мала величина и иемогућноет ефи-
касне одбране од њнхових штетних утицаја, —^ чтш их no себи врло опасиим 
чиниоцша. Подгризајући дрво и правећи тамо читаве лабиринте од ходника, 
они не само да меп>ају облик дрвета, него га и пре времена онеспособљавају за 
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nopao.Tj докле га најзад сасвим iie унипгте. Ta п.ихова игра, иаставља се у целос.ти 
како код живог дрвета, тако ii код оног које je отсечено и ирерађеио. 

Ад 4. Велик je непријатсљ шуми — човјек Ако погледамо на f̂ oiie 1иуме 
у бдизиш-1 јачих иассља и које су отворене за испашу стоке, видећемо са болом у 
душн да оие представљају све ДЈзуго, али само не леде и добре однеговале састо-
јиие> Ж.еља за туђом Ј-ШОВИНОМ, неразборитост и незнање иаших горосечаца о по-
следицама њихових кажњивих радњи, упропастиле су нам чеото читаве иаше 
комплексе и од негдашњих лепих и затвореиих састојииа направили заправо чи-
таво гробље. A шта ћемо рећи о безазленој игри иаше чобаичади која и данас не 
могу поћи у шуму без овоје секирице, a своје стадо не могу напасати, докле ватре 
не наложе, Оно иераззпмно сасецивање грана, оно превртдивање младих дрвета, 
OPIO подбељиваље зрелијих дрвета, заједно с-а ложељем ватрк јесу и данас злоч.и-
начк.е радље у нашим шЈшама које наиосе огромие штете и против којих je врло 
TeniKo борити се. 

Изложили смо овде у најкраћем прегледу утицаје многих чиниоца са чијих 
радЈ-ва страда и дрво и шума. И ако je то речеио у најкраћим потезима, ипак се 
мол-се назрети да je број ових штстних чиниоца no уништеље дрвета огроман. 

Насупрот овим штетним чиниоцима ипак постоје фактори, који Qe труде да 
дрво заштите од његова уииштења пре времена и да му Ш^ајашносШ^ у колико je 
могуће випте, продуж^е. Ти су фактори: природа и човек. 

Мати ирирода поетарала се да у неколико даде средства која ће као лек утицати 
да се болно место заштити и да дрво не подлеже одмах трулежи и распадању. 
Довољно je само бацити поглед на one смолаете калљице код наших четинара, 
које се јављају, кад je кора повређена. Ове смоласте калљице покривају цело ра-
њено место и као какав антисептични завој бране да се овде створе клице трулежи 
и других штетних паразита. Па и разне врсте лишћара показују средства за 
одбрану од трулежи и распадања. Буква да би спасда рањено место од појаве 
гљива, кваеи исто место неком супстанцом сличној гуми и ствара тЈ-ше т. зв. цр-
вену језгру. Растово дрво бранп се својом Gerbsaure и т. д. 

Више него природа, са разлога чисто економске и финансијске природе, радња 
човека своди се такође на то да шуму и дрво што више заштити од утицаја свију 
ових штетних и разорних чштоца. И он то чини како у погледу читавих шума, 
тако и у погледу оног израђеног и прерађеног материјала, које je отуда добио, 
идући оним истим путевима које му природа показује; 

Остављајући заштиту шума, niTO не спада у оквир овога чланка, ми ћемо се у 
нашем даљем излагању позабавити заштитом прерађеног дрвета, хотећи да у 
кратким потезима изнесемо рад око конзервиса^ва дрвета, на досе рад око импре-
гнаццје истога, у вези са зшпрегнацијом железничких прагова. 

2. Дејство човека да се срречи расдадање дрвета и његова трајашност продз^жи. 
Ha судрот овом разорном и уииштавајућем утицају свију оних многдх чгши-

лаца, које смо дадред надомедули, човек je тежио и тежи да нађе д дродађе што 
боља и ефикасддја средства за заштдту и спречавање, ако не д за дотпуно уип-
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штавање овог поразног утицаја свдју тих штетшгх чпнилаца, којп своЈ посао 
изводе пагано и постепено, ла ппак зато n врло штетно н врло опасно. 

Ова тежња човека потпуно je појмљива. У свнма нама поетоји иагои да све 
оно што стварамо, што иам je потребно и што je у тесној вези са нама, — одржпмо 
no могућству у својој употреби за што дужи пиз времена. Колику улогу игра ту 
ова нагонска иаклоност, дз впда се не сше изгублтл и увЈтеда у новцу. Оно што смо 
створилп треба да траје што дуже, како не бисмо били принуђеии да губљењем 
ових предмета пре времена опет з̂ лaжeмo ловац за њихова ново ства-рање. 

У широкој области х^онсервирања дрвета средства за ово консервнрање многа 
су и безбројна према томе, к.ако и где хша дрво да слз̂ жи после извршеног консер-
вирања. Поред 1-1а]новијих пропалазака модерР1е хемије и данас се могу видетп 
/у употреби и најстарија средства. 

Једно од прастарих средстава за консервлрање дрвета које виднмо joui у пре-
дсторијском времену, a које ни данас iii-ije одбачено, јесте угљеписање (карбонн-
зирање) спољних површина на извесним деловима. Слој од угљена на нагорелим 
поврпшнама имао je тако упадљиву моћ консервирања да су се људи тим начином 
обилно елужили. Колико je тамоћ била велика, види се no остадима иекадашњих 
грађевина на кољу. 

Сличио овоме средству дејетвује u дгш са обичне ватре. Ћ данас могу се посма-
трати у нашим ееоским кућама са отворенпм огњиштима, даске и греде, све уто-
нуло у чађ, како се кроз дуги и дуги низ годипа опиру хрулежи ii распадању. 

Раиије смо већ реклп како смола од четинара код живог дрвета јако утиче 
консервирајући. Ова природна поја.ва дала je овакако подстрека за то, да се и 
смола, као коноервирајуће средство, у раиије доба употребљавала на тај начинЈ 
1ПТ0 су повЈЈшиие дрвета, које je требало сачувати од трулежн, премазиване овом 
смолом и т. д. 

Мада техничка коисервисанза са проиаласцима модерних хемичара и миколога 
свакодиевпо напредује, показујући све ефикасније резултате, ипак се нпје успело 
да се проиађе једно опште консервирајуће средство, које би се дало употребитп 
за све прплике п за све грађевиие. За сада се стало на двема великим групама 
анитсеи^тчких средегпава: с једие стране na тернпм уљима, a с друге на металним 
солнма. 

Ну техника импрегнисања гшје се задрл :̂ала само na тражењ}^ и одабнрању 
јачих и боллгх антнсептичних средстава за импрегнацију, већ je нсто тако тра-
жила и боље и савршеније путеве за пзвођење самог начипа импрегиацнје. Од 
преко 200 година na овамо велики напор био je упућен на то, да се нађе начин, 
на р;оји he дотпчио антнсептлчно средство што дубље продрети у унутрашњост 
дрвета. 

Jep главна особина саме имирегнагџ1Је састоји се у томе да матернјал који се 
предаје овом продесу, ие само што боље и спгурније заштити од спољних утицаја 
(влаге, пламена и т. д.), већ да путсм тога процеса томематеријалу даде и трајаш-
инја својства ради што дужег одржаља, Према томе њен je задатак да pie утпче 
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само споља, вок дм антисеитичио средство скро.знра цео иредмет, да дакле, утич)3 
и na саму дрвну супстанду, уништавајући овде легло распадан^у додложиих де-
лова и да само емииентно стушт иа њихово место као сределЂО за што дуже тра-
јање цмпрегиисаиог објокта. (Впди ранпје о исхраии 'м-икроорганизама у дрвној 
супстанци.) 

Први почеци импрегнације далеко еу били од остварења овог највал-гинјег 
услова. 

Иачин потапања импрегнисаног објекта у антисептични раствор за време од 
неколико минута дао je врло олабе резултате и no готову није се разликовао од 
обпчног премазивања. Бољи резултати беху постигиути иачнном слагања, где се 
дрво сложено у редове у каквом ба.сен} ,̂ остављало да лежн много дуже времена 
у антнсептичном раствору. Овај начии увео je у већу праксу Еиглез Кијаи (1823. 
год.), отуда позиато ,,Кијсттирање'\ 

Још боље резултате добио je Француз Бутпери (1837. год.) својим познатим 
начином ,,БгЈшер11рање^\ који се састојао у томе да се сок из (;коро обореа-шх дрвета 
пулнх сокова истера из дрвета и i-ia њихово место путом самнх сокова утнсне >ке-
љени раствор. Овај начин учинио je знатаи напредак, јер се омогућило да дрво 
ушгје миого већу количину раствора, али главии недостатак био je у томе, да ее 
н;мпрегнацијц могло подврћи само свеже одсечено u још необрађено дрво. Према 
томе и сама импрегна.ција морала би бити на месту сеч'е. Годииу дана доцније 
Bethel у Ев:гпес*кој покушао je да оствари пуно упијање, на тај начин ЈВТО je 
дрво спремно за импрегнаци ју затворио у дилвндар, примеиио затнм вакум, a после 
тога и притисак од 7—8 атм. 

Овим трагом пошлж су даље Breaiit, Burnett, Bulton, Riitgers, Polifka-Ilek, 
усавршујући исти начин, служећи се свима средс.твима модерне технике. Овај 
механнч;ко-техни^7ки задатак, да материјал који.се као антисептикзш употреби 
окроз и ск.роз прође објекат импрегиације, решен je данас најповољиије, 'H ако 
се тачно поступи no досад познатим начинима, те се и успех може са сигурношћу 
очекивати. 

3. АнШисепшична средсШва у употреби при импрегнацијж. 
Напоменули смо рарпгје да и мимо с.јајпе проналаске модерие хемије баш у 

областж импрегнације, ипак се иије успело да се нађе једно ошите антисептично 
средство, које би се могло зшотребжти у свша случајевима импрегнације. Зато 
Je па.к број ОБих средстава изванредно велики. Али и aî o je тај број тако огроман; 
и ако се са многима од тих анигисептикума врши већ хмпрегнација, или су пак 
^^кљени разни покушаји; — ипак само једаи много мањи део љихов могао je наћи 
веће практичне прнмене и при импрегнацији остатн краће или дуже време у 
улотреби. 

Од једног аттсетшикулш за imV.pesHUCcme заоМева се:' 
1. Да јако дејствујеконсервирајући; 2. Да дубоко продре у дрво; 3, Да npo-

тивстајеизлулшвању, дакле, дасе у води лако не раствара; 4. Да јешто јефтннијп. 
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Овим условима од досад позиатпх средстава за импреглнсање у^свему не одго-
вара готово ни једно. Новија пак средства која се свакодневно јављају на тр-
жишту II у разнпм рекламама не смеју се узети одмах за готово и озоиљно, jep за 
њихово испитпваље, односно да би се могли утврдити постигнути резз^лтати које 
би та пова средства прз^жила, потребно je иа првом месту доста времеиа. Сва до-
садања средства можемо у главиом евестл на Wpu велике груие:А. терна ул>а; Б. 
раствори соли у води ii В. мешавине првих двејз^ група. 

A. — ТЕРНА УЉА. У техиици шпрегнисања највеће примене нашла су уља. 
која проист1шу из еуве дестилације-каменог ii мрког уља, a затим и уље добивено 
из еуве дестцлације дрвета. По јачини свога антисептих-сума у импрегнацији ова 
се з̂ ља приближују дејству живина хлорида, дочим сва остала средства јако над-
машују. Ос-ебина им je да се у води не. растварају, усдед чега остају стално у др-
вету, чувајући га тако за врло дуго време од трулежи. И баш због ових осебина 
креозотажа, нарочито железничкпх прагова ус.војена je данас готово у целом светз^ 

Kao дгто je познато при сувој дестилацији каменог з'гл.а добршају се разни 
продукти, међу којима има киселих п неутралнжх материја, које треба да дејствују 
антисептично. Управо у овом погледу^ који од овнх делова — кисели или иеутрални 
треба да утич}^ више антисептички, мишљења су подељена. Тако хемичар Ма-
ленкоеиц^) придаје у свом погледу сав значај карболној киселини — фенолу, т. ј . 
да je она та чтаеница која дејствује јако консервирајући, наводећи при том 
да и количина од 0125% 1шунизиране материје већ гљиве згрз^шава. Дрзти опет, 
као Сајдешпнур^) стоји на супротном становшпту ж доказује дапри креозотажж 
дрво не штити само садржина киселих делова (карболна киселина и њени виши 
хомологи), него да и сами неутрални делови показују одлнчно антисептично деј-
ство и да у опште утицај овог уља не престаје ни онда, када би се кисели делови 
удаљили услед исгшрања или којег другог з'"зрока. Др. ДенеШ^) стоји одлз̂ чно 
на становишту да карболна киселина не утнче на консерБиран.е PI заштиту дрвета 
од трулежи при импрегнацијр1 терним уљем, већ да ово дејство ефикасно врше 
само неутрални деловисависоком тачкомкључања: нафталин, антрацен ii битумт. 

Ова разноликост у схватањима који делови терних уља утичу најјаче антисеп-
тично и консервирајући није од битног значаја no саму импрегнацију тернимуљима, 
jep се и једни и други делови у њима налазе у довољршј мери и количини да саму 
импрегнацију учини ефикасном. Особина пак териих уља да врло јако утргчу на 
уништење свију микроорганизама ,и гљивица, који дејствују разоравајући, a 
затим осебр1на истих уља да се у води не растварају, чиии их као најефикаснијим 
и најбољим средством за импрегнацију. Разуме се, само под з̂ словом да je радња 
креозотирања извршена према свима етриктним захтеврша које она тражи за 
савршену расподелу антисептикума у поре бељика. Према томе мешање, загре-
вање доизвесиевеће температуре и правилан притисак јесу conditio sine qt4a поп 

') Oesterrcinhisf'.jie Ciiemikerzeltiuig ]. 10. 1902. год, 
-') Ziir Frage der Holzkonservicrung, Ghem. 2tg. 1900. год. 
^) Dr. JuHus Dehnst, Direktor der kgl. Ei-seabaiinvei-siachsaasla.lf: »Dio Holzkonservrenm«--^-. 
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за добру н савртену нмлрегнацлју. Жођутим креозот има других ксзгодних осо-
блиа и недоетатака: 

1. За импрегиаднју већих количина прагова потребно je иабавити огрош-ге 
количине креозота. Тако: 

а) Код пуиог креозотираља потребно ;јс 25 клг. креозота за једаи иормалии 
праг типа 2*50 х 25 х 15; 

б) Код импрегрхације Рипш-тговом методом штедљивости потребио je за тај 
исти праг OKO 7 клг., к најзад 

в) Код импрегнације }сомбиноваиом методом (цинкхлорид-креозот) потребио 
je 5 клг. креозота. 

Набавка овако великих количина креозота која иде на више стотина хиљада 
килограма према количиии прагова,., одређеиих за пмпрегнацију иарочито у зем-
љама које га уважају, скопчано je са огромиим тешкоћама и трошковима,. Уз то, 
за емештај ових огромиртх количина, мора се имати иарочита инсталација, што 
разуме се лродуд^ционе трошкове још више повећава, ., ' 

2. Рад у импрегнацији креозотом врло je нечиет и лрљав и због тога за рад-
нике неподесан. Одело се потпуио исквари, a услед ацетног дејства креозота 
радници добивају ексцеме no целој кожи, a све то, раззпуге се, повлачи за собом 
веће наднице, na следствено и поскупљивање самих прагова, импрегнисаних кре-
озотом. 

Б. РАСТВОРИ СОЛИ У ВОДИ. При импрегнацији дрвета, a у току дугих 
времена, употребљаване су, na и данас се употребљавају многе еоли у воденом рас-
швору, 

а) Једно од најстаржх и no готово најачих средстава јесте oi-cumna со хлорид 
живе - HgCla (сублимат). Први га употребио Енглез Кијан, али нијемогло наћи 
веће практичне примене због јаког отрова који садржи у себи. Према киши слабо 
je отпоран ж раствара се у присуству алкалртих соли. У импрегнацији прагова 
no готову се и не употребљава.*) 

б) ВакрасулфаЈПЈ Cu S04+5aq. вао антисептик}ш много заостаје за живииим 
хлоридом и због своје скупоће и осталих недостатака није се могао одржати као 
средство за импрегнацију прагова. Слабога je дејства, a има и ту незгодну осо-
бину да предмети њиме импрегннсани при додиру са гвожђем губе бакар потпуно. 
Њиме су највише радили Бушерм и Бреан. 

в) Цинкхлорид ZnCl+2aq. као антис.ептичко средство изостаје иза прва два, 
али je од 1-БИх знатно јефтинији. Од осталих металних соли цинкхлорид се одли-
кује нароч1-1том адхезијом лрема биљним ткарвима. Ието тако дејствује ја.ко ан-
тисептички. Употребљеи у подесном раствору доводи течну беланчевину као и 
раствореие делове, подложие распадању, до згрушавања, у којем се стању јаче 
и дуже одупиру трулежи. При свим овим одликама кпак ее ие сме лшотребпти 

*) О-тх да.И'а до&во гљм ш\ш-о i&ma чеоке {1ш1р'Ме. 'која тмл овој иаипи-егиоаиопн Завод у ОтраЈ^ољицама. 
(Чегла) т иој^а ме мзвештава да. joj je еслала за рукадг •itNwi4>c.rir.aiairja •суо.тшма.том итод лрлфтшвам Сдакле — ие 
.Kirja.HiW3.H>padLc), ТБрдеЛ1аг. да.' je љЈРме решен ir 1гр'0бле(М 1петг|х^шаЦ'Ије. 
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јако коидентрпсан, јер му je онда дсјство као н код сумпорне киселипе (no Barres-
vil-u), т. ]. претвара алкохол у етар, a белаичевину и биљна ткања у шећер. 

Али на против овпм добрим особннама, цинкхлорид има једаи врло великн 
недостатак, којп га не чпни јако ефикасним, на име: врло се лако раствара у води 
и према том.е врло je лодлежаи излуживању. Услед ове особине њега брзо нестаје 
из дрвета, дрво остаје без за.штнте ii све могуће клице од гљива брзо долазе до 
свогаразорног дејства. Осим тогапо опаж-анлшакоје je вршио Гитнер цш-шхлорид 
се под утицајем влаге и гвожђа днсосицира у сону киселииу и цинкоксид. Сама 
кие-елина образује са гвожђем ферохлорид који се са кисеоником преобраћа у 
ферихлорид II оксид гвожђа. Тако образована гвоздена са својим преобраћањем 
са Gerbsaure даје дрвету плавичасто-модру боју и у току времена образована 
сона киселина чиии дрво трулим, нарочито онде, где се налазе делови за з^твр-
ђивање -— ллочиде и ексери. Услед образовања оксида гвожђа гвожђе почиње 
рђати и јеети се. 

Цинкхлорид je раннје био јако j употреби, те cj за импрегнацххју њиме поди-
зали члтави Заводн. Такав један Завод имала je пре рата и ондашн-.а Србија у 
ћићевцу код Крушевца Ћ раду томе Заводу a са овим средством трајао je пуних 
15 година. Употребом терних уља у нмпрегнадији цинкхлорид je изгубх-хо свој 
значај и сада се задржао у употреби са х^реозотом у т. зв. ,,комбииованој методи". 

г) Соли флуороводепичне киселипе — флуориди — почели су се употребљавати 
у Јшпрегнацији почетком овога века и са свим солима чињено je безброј покушаја. 

Фпуороводенична киселниа и љене соли познате су одавно као јак отров за 
бактерије и гљиве и услед тога ушле у употребу за имунизираве разних пред-
мета. Сама флуороводенична киселина дејствује антисептично много ефикасније 
од својих соли, али није могла наћи веће лрактичне примене у импрегнацији због 
јаких отрова које садржи у себи. 

Соли флуороводеиичне киселине које се употребљавају у импрегнацији, по-
зиате су под разиим именима, као „хилш-шт", „белит", „маленит", „силит", „ба-
залит". Од ових соли највише je испитиван и у ммпрегнацији примењиван ба~ 
залит, који ее састоји из раствора у којем има 89 делова флуорнатријзша и 11 
делова динитрофеБОт-шлнна. Ако би тврђеае Деистово — да феиол не утиче кон-
сервирајући, бнло тачно, онда бк и дејство свију флуорида, употребљеиих при 
импрегиадији, било сумњиве вредности, ПОВЈТО вода врло брзо испере ове соли, 
те би у TOM случају дрво остало без икакве заштите. 

ОпитР! имлрегнације базалитом иајвише су вршеии код управе холаидских 
железиица, која je раније изјављивала да je потпуно задовољна постигнутим 
резултатима.^) 

д) Овом ириликом споменућемо још једно средо.тво за импрегиадију прагова, 
које je у употреби од иајскоријег времеиа., то je т. зв. „акцол''\ 

"•) Ш\')Ут\п1 у ццгм)' Л111И1К-№|ЈП :<О,1Л,НДС'];,]1.Х VKCJH';r.!iiiua:, .Viii.vlieTro.M mi (гтрошло годиаге. iroBeii-бр-а лесеца, 
'ГТОВОД01М лгитшм- улотребс оапилит;!. [,ТЈД илш.ре-галцц,]!: п^чс.оилх игрпговг!, — 'изрттаго сто.)1И.; die ^^eitereii 
E r fah rungen mit unsoren millol? Biisalit gelriviikteit Seli\vellGn jjictbi iJerart sind, tlass w i r d'iese Trtinkun«-.sart 
aunh fiir BucherLSchvelton liubeu ari\vejideu ^\-oJIeJl. * 
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Акцол je амоиијачни раствор бакра и цииковнх соли везал фололом. Његовм, 
проналазачи тврде да je као средство бакра и цш-шових соли добро, noaiTO акцол 
Kojirje убрнзгаи у дрво, образује са, целулозом једно желатинасто јединеке н по-
што се амонијак разреди, у дрвету остаје једно иерастворљиво једињеље од ме-
талних соли и целулозе. Ha тај начин металне соли остају тврдо всзапв за дрво, 
што je јамство за успело конеервисање. 

Факат да су и овде главни cacrojuM соли бакра и цлнка, чије смо освбиве раиије 
изложили, чиии да се не еме поуздано тврдити да je ово средство одлич1-1их свој-
става и да се као такво у импрегиа.дији преиоручи без резултата којл су скоп-
чани са дужим временом. 

У опвтте узев лри избору cpedcwasa у гишрегнацијц мора се бити врло лажл^ивнм, 
јер je овај рад скопчан еа огромним трошковима и може бити од иедогледнжх по-
следБца, ако би се после краћег или дужег времеиа утврдило: да употребл>ено, 
антисептично средство нема оног утицаја на завЈтиту дрвета коју смо од њега 
оч^кивали. 

4. Заводизагтпрегнацију. Ако бацимо поглед на данашки век бетонаи гвожђа 
мора нам се и нехотлце наметнутл питаРБе: Па зар се дрво она.мо, где се оно упо-
требљава у огромно великим количинама, не може ничим друпш заменити. 

Морамо одмах рећн да и на овом литању људска делатиост није простајала, 
већна против, да су у овом погледу чиаени безбројии покушаји, али нигде са пот-
пуннм и дефи?штивн1да услехом. Оламо, где je, тако рећл, дрво код своје куће, 
оно се није дало заменити никаквим дрз̂ гим средством, Ово нарочито вреди код 
питаља олабдевања железничклм праговима. Дрво се ту mije могло, илти може 
избацити баш због својих осебила: мале тежине, лошег топлоиоше, великог ела-
стнцитета, чбрстине и т. д. сва та необичио добра евојства чине га улраво неза-
менљивим. 

Зато се људски ум, када га већ није моггго заменити каквим друглм трајнлјим 
средством истих осебина, —̂  трудио и труди да пронађе јака и сигурна антисеп-
тична сресдтва која ће ради што јаче заштнте и веће трајалЈности убрлзгатл у 
унутрашљост дрвета на место олих делова који су подложни брзом пропадат-Бу 
и трулежи н тако дрво очуватл за што дуже време у 3'П0требл. Ово се нггрочнто 
односи на Mei-to Ћ бз̂ ково дрво. 

Пошто се растово дрво данас смаљује готово у свлма земљама, a да 6ii се под-
мирила огромна потреба, нарочлто у железлич'ким праговима и телеграфским сту-
бовима, за ову сврху fiacTa^a je улотреба меког и буковог дрвета-, лошто се лред-
ходно подвргне импрегртацији. У томе циљу осллвани су готово у свима земљама̂  
у којима CG железилчх-си саобраћај еве више развнјао, л потреба за праговима блла 
еве већа, — нарочити Заводи за импрегнацију. 

ПредратнаСрбдја, мадасебројалауземље, богате игумом, ипак je била осжудна 
у растовим шумама. Ова оскуднца повећана je у своје време немнлосрднлм сати-
рањем растових шз̂ ма. Брзо нестајање и лшчезнуће растових шума нагиало je 
онда Дирекцију Државних Железнила да потражи пута ii начина, како ће се у 
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будуће снабдевати железничшш праговпма. Оиа се одлучује да растове прагове 
замеип буковпм, пошто их предходно импрегшпие и у томе днљу она у току 1900. 
год. подиже свој Завод sa илш^еднтџју у ЋиТтцу, бљизу К'рушеег\а- За нзраду бу-
ковнх прагова добива од ондашњег Минпстарства Народне Привреде у експлоа-
тацију Д1̂е чпсте букове дгуме „Буковпк!и Рожањ", у велнчини 2.930 ха. 

Еквиваленат растовш-ie нађен у буковом дрвету био je потпуно на своме месту 
у погледу постигнућа горе наведеног циља. Пре свега ми смо у предратној Србији 
имали, na и данас имамо огромне и врло лепо очуване копнлексе ажстих буковнх 
злума, илн бар таквих у којима буква преовлађуј'е. Te велике залихе у буковим 
шу!У1ама ocTa-vUe су до пре рата 19i2. год. у главном свом делу неискоришћене. У 
оно време овим дрветом слабо се ко и зашхмао, и — изз^зимајући прераду ситндје 
грађе на примитивним стружницама, оно и није готову на за шта друго употре-
бљавана иего само као дрво за гориво. A буква у својим красиим састојинама и 
бескрајшш шумама, где joiir није допрла секира нашега гороеечца, озбиљно за-
елужује наклоноет и пажњу стручњака, ]ер задатке заттите земљишта и очуване 
снаге хранЈБИвоети испуњује иајодличније. Њене дак везе са осташш лиенатим 
и ч;етинас̂ гим дрветом, пратио je увек велики успех, док у крајевима где преовла-
ђује, она je све и сва потребитом потроша^ђ;̂ . 

Остављајући засад њене технич^се осебиие (тврдоћу, цепљивост, јачину пла-
мена и т. д.), мп ћемо се задржати на својству које je за нас од особите вредноети, 
a TO je на њеној шра;/ашносши li изЗро^љг̂ еосшс, По N6rdlmger-y бз̂ ково дрво има 
под водом изванредну, a у сувити прилично дугу трајашност; у земљи, где je 
изложеиа променама сувоте н влаге, трајашност je врло мала, јер подлежи врло 
брзо трулежи и распадању. 

Да би се употреба буковог дрвета извршила у што већој размери, да нам, дакле, 
послужи као материјал и sa техннчке диљеве, довољно je било обратитн већу 
пажњу на ову особину и иронаћи средства да се његова трајашнсст повећа. Отуда 
je дошло импрегнисање истога, и пошто су први покушаји показали приличан 
резултат, бз^ковииа се почела све више употребљавати и у изради железничких 
прагова нашла највеће примене. 

Из искуства зна се да без имирегиације шраје: 
растов праг највише 12—13 година 
боров „ „ 5-~ 7 
буков „ „ 2-^ 3 

Испитивање код пруских државиих железница у погледу шрајања гширегни-
саних прагова дало je ове резултате: 

Врста дрвета 

Раст 
Буква 
Бор 

и м и р е г и а ц и ј 
цинкхлоридом комбинопано иинкхло-

ридом-крсозот креозотом 
т р а ј а њ д г о д и н а 

до 16 год. 

- 12 „ 

18 до 20 
14 „ 16 
13 . 15 

до—25 
30—35 
18—20 
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AKO резЈлтте прускнх државних железнпца, упоредимо еа онима код трајаш-
ности нешпрегнисаних прагова, видећемо да се шрајашноеш- буШих прствачосле 
импрезнације иовеКава Цреко deeeJTi v.ywa. 

У Фраицз^ској кстотаа желетиица врвЈИ импрегнацију тешким териим уљгша 
jojtj од 1865. год. показујућм одличпе резултате. У времеиу од 24 године изва-
ђено je из колосека због даље Р1еупотреблл-1ВОсти у процеитима, и то: 

иеимпрепшсаиих растових прагова 67%, растових Јдапрегнисаних креозотом 
46%, букових импрегнисаиих креозотом 12%, 

Kao niTO смо иапред помеиули Дирекхџ-гја Државних Ж,елезница подигла je 
била свој Завод заиму.реенацију 1900. год. У овом Заводу вршена je имЕрегнадија 
сал10 букових прагова u Wo 4Ucwti-M г^иикхлоридом. Исти je морао бити разређен ria 
2-1% Боме-а при температури од 17^ за случај да пра.гови no комаду зшијају 30 
илн више клг течиооти. Ну ако се температура течности мека, или ако би прагови 
упијалимање од ЗОклг, течностсе морала тарирати no иарочитој скали. Из пода-
така 0 оидаштБемраду моглосе утврдити да један иормални праг (2-60 х 0*25 х 0*15) 
упије просеч.но раствора: 

у месецу мају 35—36 клг. 
„ „ јуну 37-38 „ • 

„ јулу 38—39 ,, 
„ августу 39—40 „ 

,, ,, септембру 39—40 „ 
(Овој поступности j упијању узрок je пресушеност прагова, пошто су они за 

време задњих месеци много сувљи), Како je пак у овом раствору на 1*250 ит чи-
стог цжнкхлорнда долазило 40—50 л воде, онда je један иормалии б5''ков праг 
у еебе дримао чистог цинкхлорида 0*95l3 до 1*080 кр. 

Просечна трајашиост. ових прагова била je 10 година. (Ha станици у Сталаћу 
нашао сам 1923. год. у колосеку ових прагова још из 1908. годиие према чему не-
који од њих трајали су и преко 15 година). Што просечва трајашност ових пра-
гова није била већа даде се .објаснити тиме, UITO МИ, неимајући за рад млађих 
букових шума, употребљавамо ону буковииу, чија je старост просечно 180—200 
година, те je услед тога и њеио дрво технички мање вредности. 

Рад у овоме Заводу трајао je све до 1915. год., када je уелед евакуаг\ије Србије 
био ирекипуш; годишње се просечно произвађало 130.000 до 150.000 ком. нормал-
них прагова. Целокупиу нашу инсталацију из ћићевца Немци су однелн још у 
почетку окупације 1916. год. 

Ео иоврашЂу у земљу 1918. год. затекли смо очајно стање свију наших пруга. 
Немци"су са доследношћу најокорелијег циника рушили и порушили и најмањи 
објекат на свима пругама, na и саму пругу, сраввзујући са земљом уз то и све ста-
нице ж станх^чна постројења. Џнновским радом војске, Миннстарства Саобраћаја 
и целог народа успело ее да се главни део пруга преда саобраћају још у току 1919. 
год-, док су 1920. год. све пруге биле већ у саобраћају. За време ових радова била. 
je и(шуштена из вида једна исто тако важиа потреба. У томе времену није семн-
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слило на измену прагова. За све време окупације Немци ниоу мењали прагова. 
Ннсмо их могли мењатп ни ми у току 1919. и 1920. год., jep их није ни било. A у 
току 1921. год. почињу се ооећати страховпте последице услед ове пропуштене 
околности. Возовн почињу искакати редовио из колосека, и aî o су путовалп бр-
3I-IH0M од 25—30 клм на час, jep су прагови у маси били трули. Настаје огромно 
узбуђеае п приступа се иајхитнијим набавкама. Велике коли^?^не растових пра-
гова добпвају се из Хрватске и Босие, a уз то с пролећа 1921. год. преиоеи се j Кру-
шевац инсталација из Приједора у Боспи. Ова je инсталација била под секвестром 
i-i припадала Фирми Ритгерс из Беча. Инсталација се хитно монтира и с npoaelia 
1922. год. у Ноој отпочиње рад. TOKOM 1922. и 1923. год. у новом Заводу кмпрегни-
сано je OKO 400.000 комада прагова> израђених делом у режији, a делом од приват-
них предузимала. И тако je под крај 1923, год. ситуација била спасша; пруга 
су биле доведене у релатР1вно жсправно стање. 

Kao што je напред релено, пре рата у нашем Заводу импрегнација вршена je 
чистим цинкхлоридом. Р1з разлога раније споменутих, a обзиром на особине цинк-
хлорида, ова импрегнација одбачена je и у место ње уведена т. зв. ^уЈсомбииована 
Memodct". Ова метода састоји се у двоструком убризгавању под притиском анти-
септика у праг, — и то: цинкхлоридни раствор и креозотно ул-,е. 

Напоменули смо веК да je цинкхлорид сам no себи као антисептикум врло добар. 
При рвеговој употреби у импрегнацији требало je ићи за тим, да се спречји она ње-
гова иезгодна особина: излз^живање из прага и његово иепирање. Отуда je и дошла 
комбинација са тешким терним уљима. Jep терно уље састоји се из тешких уља 
којасе у водине растварају и које запушавају дрвенепоре, образујући тако један 
ометач који спречава лродирање и задржавање у прагу свега онога што изазива 
трулеж. У киселинама као и у иафталииу и битзшену, које терно уље садржи у 
себи, налази се безброј делића, који трулеж спречавају и белан^^ину доводе • до 
згрушавања, уништавајући све клице, изазиваче распадања, које су већ у дрвету 
и слреч-авајући образоваље нових клица. 

По методи рада у иашем Заводу морамо се трудити да сваки нормални праг, 
поред количиие раствора од цинкхлорида, упије још и 5 кгр креозота, што се 
сматра довољиим. Беће колич;ине не могу се убризгати већ и због тога, што je 
праг заскћеи предходним упијањем раствора од циикхлорида. По себи се paŝ 'ivEe 
да прагови импрегнисани иа овај начии iie могу достићи оиу трајашност коју 
дос,тиж:у прагови импрсгнисани саж1'ТМ креозотом. Разлозн пак тто се нмпрегнација 
не вриш чистим креозотом наведенн су раније. Па ипак и резултати постигнути 
овом методом задовољавајући су. 

Убризгавање т-тисеиШкка у нашем ЗаБоду нормирано je овако: a) за нормалии 
праг; цинкхлорида до 0*300 кгр. чистог антиееитика; креозотног уља до б кгр.; 
б) за мали праг (1*60 х 0-20 х 0-14); цинкхлорида до 0-150 кгр. креозотиог уља 
до 3 кгр. 

Цинкхлорид убризгава се у облнку раствора. Концеитрација раствора зависи 
од опште максималне моћи апсорпције импрегнирајућег дрвета (прага) a стоји 
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€a љом у обрнутиј сра.змер]-!, т, ј . у колико je moh апсорпције већа, у а^олкко 
je концентрација маља. При раду главио je то, да кад праг аисорбује максимално 
ЋотребнЈ колпчшгу раетвора, том прнликом иемггиовио прими стварног аитисеп-
тнка диикхлорида у количиии око 0-300 кл̂ р no нојЈмалном или око 0*150 кгр 
no малом прагу, У операцијп за овом праг треба да упије још и око 5 односно 
3 кгр креозота. 

Мангшулагџја. 1. Помоћу специјалиих вагонота ираговм се уноее у операциоие 
цилиндре, у којима се импрегнисање врши, затим цз^линдре хермитички затворити, 

2. Парење. — Из парног котла доводи се napa у операдиони цилиндар и под 
непрекидиим притис.ком од IV2 атмосфере пари ее 30 минута. 

3. Вакум. — Ислуштање nape траје око 10 мииута, a затим се производи вакум 
од OKO 750 MM живиног стуба и тај се папон одржава око 30 мииута. 

4. Убризгавање раствора цинкхлорида. — Пошто je вакум свршио своје дејство, 
одмах се операциони цплиндар пуии раствором цинкхлорида који je предходно 
доведен i-ia температуру од И^^Ц. и под притиском од 8 атмосфера, раствор се убри-
згава у прагове. 

Ова радња траје око 50 минутгг, т. ј . траје дотле док прагови апсорбују по-
•требну количииу антисептика, која ће у нл-ша остати након оледеће радње. 

5. ГГраоФсњење операционог дилнидра Ћ ПОНОВИО справљан^е вакума, — у толико 
да се са површине iipara извуче убризган раствор у дебљини око 15 мм. 

6. Убџ.шгсшање креозота. По окончању радње под 5 одмах се уводи креозот 
у операциони цилиндар (i-соји je предходно загрејан иа 80'^Ц.).Ово увођеЈве je 
у толнко лакше, ако je резервоар са креозотом изнад операциоиог цили1-1дра 
(утицај атмосферсЕог притиска). Убршгава14.е се врши такођер лод потребннм 
притист^ом и траје дотле, док прагови не апсорбују прописану количину креозота, 
која у њима има да остане. 

7. По окончању ове радње Icpeosolu- се вра%а у резервоар и у операционрм ци-
линдру ствара се један врло кратки BaKW, да се са прагова удаље заостале 
уљасте материје ради лакп1е ручне манипулације. 

После овога операциони гџишндар се оШвара u вагопеши са праговхша извлаче 
се и ноее на слагалиште. 

Приближни преглед манипулација: 1. Уношење прагова око 10 минута, 2. 
Парење око 40 минута, 3. Испуштање nape око 10 минута, 4. Вакум око 40 мииута, 
5. Пуњење раствором ок.о 10 минута, 6. УбризгаваЈве раствора око 40- минута, 
7. Извлачење рас^вора око 10мииута, 8. Ваклш око 20мннута, 9. Пуњење креозотом 
•OKO 10 мииута, 10. Убризгавање креозотом око 15 минута, 11. Вак}ш око 10 минута, 
12. Изношење прагова око 10 минута, 

Ну уолед напред наведершх незгодршх особхша цннкхлорпда н „комбинована 
метода" избачена je већим делом из употребе и импрегнациja еезадр^тала na чиеШим 
шерпим уљима, али no једиој нарочитој методи, познатој под нменом ,,Рипииеова 
меигода lauiедљшоспт.'' Овом методом, која je за данас највпше распрострањена, 
хтело се да се из импрегиације избаце раствори солп, ir да се остане при чистој 
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креозотажи ну с тшт, да се спречп потпуио уппјање креозота (најмање 25 кгр no 
једном нормалном прагу) нз разлога ei-сономске природе. 

Машшулација no овој методи еледећа je: 
Прагови се ставе прво без уља (креозота) под прхггисак од 4 атмосфере. Услед 

тога дрво се напуни ваздухон. Одржавајући исти пррхтисак од 4 атмосфере, у 
цилиндар пусти ее креозот, који je предходно загрејан на 100«Ц-, док се цилиидар 
сасв1Ш не напзшп. У овом случају креозот још не улази у дрво, пошто те спречава 
ваздух тамо утпснз^т. 

. 4i<iM je цилиидар напуњен креозотом, помоћу обновљеног притиска, отпочи1Бе 
се креозот убризгавати у дрво и тоЧраје све дотле, док се не постигне притисак 
од 8 ашосфера. Услед повећања притиска у дрво лочне улазити креозот, a сам 
ваздух у 1-Бему још се више стнсне. 

Овај притиш.к од 8 атмосфера задржи се краће или дуже време према врсти 
дрвета и на тај начин дрво се потпуно импрегнише креозотом. После овога су-
вишии креозот враћа се натраг у свој резервоар. Услед тога попусти напетост 
у операциоиом цилиндру; утиснути ваздух радгири се и еувишни креозот изиђе 
из дрвета. После овога цилиндар се ставж под вакум, услед чега нзиђе и остатак 
непотребног Јљ-а^ из дрвета. 

Код ове методе креозот je потпуно скрозирао дрво, еамо што су његове наслаге 
много ређе него код пуног креозотирања услед много мање упијене количине 
креозота. 

Moje je уверење да je Рипингова метода штедљивости за данас Hajufalm.unmija 
u најуоцелија. Ово своје гледиште за,с'нивам на томе што je колич.ина од 7 кгр. 
креозота no једном нормалном прагу потпуно довољна за његову заштиту, јер 
je праг њоме хготпуно скрозиран и наслаге од креозота налазе се у св1ша че-
стицама у унутраш1-Б0Сти самога лрага. И ако имамо ефективне губитке после 
дуЈкег диза година услед разних узрока, ипак у прагу остаје довољно креозота 
да ове заштити од дејства разних штетних чинилаца. 

Ова метода има превагу иад методом пуног креозотирања у томе што je знатно 
јевтинији, a резултати су готово исти. Над комбинованом методом превага je у 
томе, што се отклања потпуно употреба цинкхлорида, те више не постоји бојазан 
од излуживања. ОЂО ИСТО вреди и код употребе флоурида и акцола, који своје 
дејетво поглавито заснивају на што дужем одрлтвању фенола — a што je no 
Денсту у ствари без икаква'^практична значаја — и услед чега се соли — на-
тријумове, као и бакраи цинка брзо удаље услед излуживања и испирања. Међутим 
разлика у трошковима мала je и незнатна, док су резултатн саме трајашности 
јако различити. 

A-

Каиацишеш завода у Крушевцу за време од 8 месеци јесте 400.000 комада нор-
малннх прагова. Услед резерви које смо успели да дамо, годхшпва производња 
креће се између 200.000—250.000 прагова свију врста. Прагове нзрађујемо у 
влатишој peoimju у двема шумама: Јастрепцу и Гочу. 
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ZIGMUND WEXBERG 

DRVO KAO SIROVINA U KEMIJSKOJ INDUSTRIJI 

eiscrpna vrela prirodnog bogatstva naših šuma osnov su šumske indu
strije u našim krajevima, koja se postepeno' razvijala uporedo sa na
pretkom moderne tehnike. 

Isprva se šumska industrija sastojala u mehaničkoj preradi samog 
debla, koje se radilo u šumi samoj ili na pilanama. Otpaci, granje, ko

rijenje, dijelovi stabala sa manama — ukoliko nisu upotrijebljeni kao ogrijevno drvo 
— ostaj ali su nepreradj eni i neiskorišćeni. 

Osim dobivanja drvenog ugljena u šumskim žežnicama bila je kemijska prerada 
drveta poznata samo na taj način, d a š e iz pepela sagorjelog drveta dobivao kalijev 
Д^а/бо^а ,̂ kao sirovina za pravljenje stakla. 13 Zvečevii ko&Voćina, postojala je takva 
jedna mala industrija za izradii stakla, koja je na navedeni način dobivala iz drveta 
kalijev karbonat. 

Osim toga bila je poznata i-iporaba kore sa mladih hrastovih stabala za proizvodnju 
strojila u kožarskoj industriji. Tek oko god. 1880. osnovana je prva tvornica tanina u 
Županji, pod firmom ,,The Oak Extract Co. Ltd.", iz koje je proizašlo današnje 
Dioničarsko Društvo za proizvodnju hrastovog ekstrakta. Nekoliko godina kasnije 
osnovana je tvornica tanina Braće Cerych u Srem. Mitrovici^ Nasička tvornica tanina 
i Paropila, D. D. i tvoi-nica tanina firme 5. Н. Gutmann u Belišću. Za vrijeme 
svjetskog rata, uslijed velike potražnje strojila za uČinjanje koža, osnovana je još 
jedna tvornica tanina u Sisku, koja je najmodernija u našoj državi. U prošloj godini 
utemeljena je takodjer jedna takova tvornica u Dugom Selu po firmi Nihag, D.D., 
te osim toga postoje u Slavoniji još neka manja poduzeća, koja se bave proizvodnjom 
kestenovog i smrekovog ekstrakta. Sve ove tvornice tanina imadu kapacitet za pre
radu 8,000.000 kg strojila godišnje, u koju svrhu je potrebno preraditi 450.000 pr. m 
hrastovog i 100.000 pr. m kestenovog drveta, te 150.000 pr. m manje vrijednog drveta, 
kao gorivo sredstvo, pa je time bila omogućena prerada i onih dijelova drveta, koji 
se inače ne bi mogli iskoristiti, kao granje, korijenje, pilanski otpaci i pilotina. U 
taninskoj industriji uposleno je kod nas prosječno oko 2.000radnika dnevno, pogonska 
snaga iznosi 2.700 НР, a investirani kapital do 8,000.000 zlatnih franaka, što odgovara 
po prilici vrijednosti jednogodišnje produkcije. 

Ekstrakt hrastovog drveta bio je prije, a naročito za vrijeme svjetskog rata, vrlo 
traženi i cijenjeni produkat na cijelom ел^горзкот kontinentu i u Engleskoj, jer hrastov 
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tanin je vanredno dobro sredstvo za izradu jake kože svijetle boje. Ipak je hrastovom 
ekstraktu nastala jaka konkurencija od strane Sjeverne Amerike, Argentine i Kanade,, 
koje zemlje izradjuju mineralne materije za strojenje kože, kao Kromov alaun, ili 
sintetički produkat pod imenom NeradoL To je i razlog, da su naše domaće fabrike 
hrastovog ekstrakta morale stupiti u interesnu zajednicu i smanjiti produkciju na 
dvije trećine svog kapaciteta. 

Sam proces -proizvodnje ekstrakta sličan je produkciji šećera iz repe. Pomoću so
lidno izradjenih strojeva za sitno rezanje drveta (Warlopp). usitnjeni drveni materijal 
ispire se toplom vodom n velikim posudama iz betona, zatim se dobiveni sok čisti 
pomoću krvnog albumina i olovnog acetata, te napokon se koncentrira u vakuum 
aparatima. Do godine 1920. jakost proizvedenog ekstrakta kretala se je izmedju 24—37« 
Baumea. Posljednjih godina proizvadja se ekstrakt radi inostrane konkurencije u 
krutom stanju, jer se time štedi na troškovima transporta i ambalaže. 

Druga vrst iskorišćivanja drveta na kemijski način sastojala je u dobivanju 
drvenog бипшга, kairanai terpentina. To je ujedno najstarija industrija. Već u starom 
vijeku talili su kovine pomoću drvenog ćumura. Kod pougljivanja drveta dobiveni 
katran pozna\^ali su već stari Egipćani i upotrebljavali ga kao sredstvo za konzer
viranje kod balzamovanja mrtvaca, kako to spominje Plinije.u svojoj Historia na-
turalis Lib. I u Svetom Pismu Staroga Zavjeta spominje se ,,smola", kojom je na
vodno Noa omazao arku spolja i iznutra. 

Postoji narodna predaja, da su prvi pokusi preradjivanja drveta u ugljen izvršeni 
u Bosni, kako bi se bogata ležišta rudače iskoristila pomoću drvenog ugljena. Tako 
se u blizini Vareša nalaze na više mjesta ostaci i tragovi, koji nesumnjivo pokazuju, 
da je tamo nekada postojala industrija talenja ruda. 1 danas joŠ drveni ćumnr igra 
velilcu ulogu u kovinskoj industriji, jer je radi s\̂ og kalorijskog efekta, a uz ne
znatnu sadržinu pepela, i radi svoje čistoće od sumpora i fosfora, osobito podesan 
kao koncentrirano gorivo sredstvo kod produkcije Čelika. Upravo iz ovoga razloga 
nastale su u Americi tvornice destilacije drva radi tamo vanredno razvijene kovinske 
industrije. 

Slični uslovi bili su i u Bosni, gdje je radi iskorišćivanja željeznih rudača bilo po
trebno stvoriti produkciju odličnog gorivog sredstva, kao što je to drveni ćumur u 
pomanjkanju kamenog ugljena. Tako je podignuta Tvornica Destilacije Drva u Teslicu 
u ciijn, da se produkcija drvenog ugljena npotrebi za preradu rudače u Varešu. 

Kronološki bila je spomenuta već fabrika Braće Cerych u Srem. Mitrovici, prva, 
koja je otpatke kod produkcije hrastovog ekstrakta, t. j . izluže'nu hrastovu pilotinu, 
preradjivala u drveni ugljen. Isto su tako pravljeni i u Belišću pokusi pougljavanja 
drvenih otpadaka. Ali i jedni i drugi pokusi ostaH su bez praktičnog rezultata, jer 
je pored prašnog, za prodaju nesposobnog ugljena, dobiven destilat, radi visokog 
sadržaja vlage u piletini, bio tako slabog kvaliteta, da se ovaj posao nije isplatio. 

I u Teslicu su prvi osnivači počeli sa preradjivanjem strugane drvene pilotine po 
patentiranom postupku dra. Bergmanna, ali je i ovaj pokus ostao bezuspješan i svršio 
propašću prvih osnivača i banke n Leipzigu, koja je to poduzeće finansirala. 
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Tek razvitkom industrije anilinskih boja u Njemačkoj posvetili su stručni krugovi 
pažnju destilaciji drveta, jer njezini proizvodi: metilni alkohol, aceton i sirćetna kise^ 
lina važne su pomoćne materije za tabrikaciju anilinskih boja. Tako je u godini 1896. 
na temelju stručnih radova o destilaciji drva, fabrika u Teslicu preudešena i postepeno 
povećavana, te je njezin kapacitet za vrijeme svjetskog rata dosegao preradu od 250.000 
pr. m. bukovog drveta godišnje. U godini 1899. počela je i firma S. Н. Gutmann u 
Belišću sa destilacijom drveta i dosegla kapacitet od 40.000 pr. m. godišnje. 

Tt. Сегуск u Srem. Mitrovici obustavila je svoj rad god. 1917. radi poteškoća kod 
dobave sirovine, tako da danas u našoj državi postoje dvije fabrike za suhu destilaciju 
bukovog drveta, i to: ona w Teslicu sa kapacitetom od 250.000 pr. m. godišnje, sa 2.000 
do 3.000 radnika, sapogonskom snagom od 900 НР i investiranim kapitalom od 6,000.000 
zlatnih franaka, a njezina godišnja produkcija vrijedi oko 60 milijuna dinara. Druga 
fabrika za destilaciju drveta je fabrika Braće Gutmann u Belisću sa godišnjim kapa
citetom od 40—50.000 pr. m. bukovog drveta, sa 500—600 radnika, sa 300 НР po
gonske snage i 2,000.000 zlatnih franaka investiranog kapitala, a vrijednost njezine 
godišnje produkcije iznosi oko 25 milijuna dinara. 

Nasuprot procesu u taninskim fabrikama, poslovanje ti destilacijama drva je čisto 
kemijske пагалп i sastoji se iz niza destiliranja. Prva destilacija vrši se na taj način, 
da se sirovo drvo u željeznim retortama ili zidanim pećima pougljuje kod temperature 
od preko 160" Cels. bez pristupa vazduha, čime se dobiju najprije tri agregata, t. j . 
drveni ugljen, tekuća sirova šesta i plinovi. Ako temperatura nije veća od 400*̂  Cels., 
dobivaju se i približno jednake količine navedenih agregata, i to: 28% drvenog ugljena 
48% sirove žeste sa sadržajem katrana, i 24%.gorivih plinova. Poveća li se tempe
ratura preko 400° Cels. mijenja se gore navedeni razmjer u korist veće proizvodnje 
plinova. Kvalitativno pak dobiveni produkti kod pojedinih vrsti drveta nisu jednaki, 
te se naročito mijenja kvalitetna sadržina sirove žeste prema vrsti drveta. Općenito 
se može kazati, da listače daju jače koncentriranu sirovu žestu (sirce) nego četinjače^ 
iz kojih se opet dobiva katran, koji ima više terpentina i smole. 

Najbolju sirovti drvenu žestu (sirce) daje grabovo drvo, te ako uzmemo u obzir 
sadržinu na metilnom alkoholu i vrijednost kemijskih produkata grabovine označimo 
sa 100%, dobi\^amo slijedeći iskaz, koji pokazuje vrijednost kemijskih produkata iz 
pojedinih vrsti drveta: 

Grabovina (Carpinus betulus) 100%, Bukovina (Fagus sylvatica) 88%, Breza (Be
tula alba) 86%,, Topola (Populus nigra) 83%, Bagren (Robinia pseudoacacia) 80%, 
Vrba (Salix) 80%, Jasen (Fraxinus) 78%, Lipa (TiliaJ 78%, Hrast (Quercus) 75%, 
Joha (Almus) 65%, Brijest (Ulmus) 60%, Javor (Acer) 58%, Divlje voće 55%, Jela 
(Abies) 25%, Borovina (Pinus) 20%. 

Ove brojke odnose se na preradjenu težinu drveta, ako drvo ima prosječnu vlagu 
od 20%. 

Težina kubičnog metra drvenog ćuniura kod raznih vrsti drveta iznosi: 
Cumur od grabovine 250—270 kg., ćumur od bukovine 198—230 kg., ćumur od 

bagrena 190—210 kg., ćumur od johe 145—160 kg., ćumur od topole 130—150 kg. 
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Drveni ugljen je osim svoje uporabe u metalurgijskoj industriji u zadnja tri dece
nija našao novu prodju kao pogonski materijal za motore na plin. Mnogo se rabi dr
veni ugljen u privatnom kućanstvu u južnim krajevima za kuhanje, gdje nisu u obi
čaju „štednjaci". Neke vrsti drvenog ugljena upotrebljuju se kod izrade crnog ba
ruta. U novije doba preradjuje se drveni ugljen u aktivirani ugljen, a u najnovijem vre
menu izradjuje se u Francuskoj patentiranim postupkom super-aktivirani drveni 
ugljem Ovaj produkat posjeduje u velikoj mjeri svojstvo, da absorbira plinove i boje. 
i to mnogo više nego li do sada u tu svrhu rabljeni ugljen od kostiju (spodium). Stoga 
će aktivirani, odnosno super-aktivirani ugljen iz drvenog ćumura igrati u najskorijem 
vremenu veliku ulogu u industriji za proizvodnju šećera i boja i kod separiranja pli
nova iz plinskih mješavina, a naročito za apsorbiranje viših homoioga iz zemnog plina. 

Prelazeći na drugi agregat, koji se dobiva kod destilacije bukovog drveta, i to na fili-
поуеЛтг ih takovih, koji se ne mogu kondenzirati, te pokazuju sličan sastav kao ras
vjetni plin. Ovaj plin se pušta kroz nekoliko aparata za ispiranje, da bi se izlučile vrijed-
nije sastojine njegove, a zatim se privodi izgaranju, te služi za grijanje aparata u fabrici. 

Iz onog dijela plinova, koji se mogu kondenzirati, dobiva se treći agregat, sirova 
drvena žesta (Sirovo sirce). Potonja je polazni produkat za gotovo sve druge pro
dukte, koji se izradjuju u fabrikama za destilaciju drva. Taloženjem dobiva se iz 
njega fini katran, koji se daljnjom destilacijom preradjuje u različita ulja i crnu smolu 
Najvrijednija sastojina kod destilacije katrana je sirovo kreozotno ulje, koje se Čišće
njem preradjuje u kemijski Čisti kreozot za farmaceutske preparate, liječenje bolesti 
dušnika i pluća. 

Ostala katranska ulja služe za impregniranje drveta, te su jaka sredstva za dez
infekciju; iskorišćuju se nadalje za pravljenje laka i za veterinarske SA -̂he. Crna smola 
je sirovina za ličilačke radove. 

Prerada sirove drvene žeste (Sirovog sirćeta) vrŠi se na taj način, da sfe neutralne 
sastojine luče od kiselina, i to tako, da se iz kiselih plinova sirove žeste apsorbira 
cijela kiselina pomoću krečnog mlijeka. Na taj način dobiva se rastopina kalcijeva 
acetata, a pošto se ispari voda, dobiva se suha sol, iz koje se izradjuje i aceton i 
koncentrirana sirćetna kiselina. 

Ako se naime suhi kalcijev acetat u.hermetički zatvorenim posudama ngrije na 
450—бОО** Cels., onda se taj suhi prašak raspada i razvija plin, koji se može kon
denzirati, pa se tako dobiva aceton. Na taj način dobiveni sirovi aceton pretvara se 
rafinacijom u čisti aceton i upotrebljuje za fabrikaciju filmova, bezdimnog baruta 
i u drugim velikim kemijskim industrijama. Kod tog procesa nastaju i raznovrsna 
ulja, kao sporedni produkti, koji imadu jaka., rastapajuća svojstva, te se stoga upo
trebljuju kod fabrikacije laka. 

Pridoda li se pak kalcijevom acetatu sumporna kiselina kod temperature od 120" 
Cels., dobivaše koncentrirana sirćetna kiselina, koja se čišćenjem pretvara u produkat 
poznat u trgovini pod nazivom ,,Sirćetna Esencija" i koja ima koncentraciju od 80%. 
Ova se sirćetna esencija mora razrijediti sa 20—25-strukom količinom vode, da se 
dobije sirce (ocat) za jelo. Na tom polju postoji iz najnovjeg vremena pronalazak 
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bečkog profesora dra. Suide, čiji patenat posjeduje Destilacija Drva, d. d. u Teslicu. 
Na osnovu tog patentiranog postupka ne proizvodi se vise koncentrirana sirćetna 
kiselina na gore navedeni način iz sirove drvene žeste preko kalcij evog acetata, nego 
neposredno iz sirove drvene žeste, putem ekstrakcije sa izvjesnim za to podesnim 
sredstvima, te se na mnogo jednostavniji i jeftiniji način dolazi do ovog konačnog 
produkta. Ovaj patentirani postupak je stoga od važnosti, što će se time dobi
vanje koncentrirane sirćetne kiseline staviti na rentabilniju bazu, kao što i uopće 
industrija destilacije drva, koja upravo sada vodi tešku borbu protiv njemačkih sin
tetičkih produkata. 

Vratimo se sada na neutralne produkte sirove drvene žeste, iz koje se dobivaju: 
Prvotoci drvene žeste, koji se sastoje iz acetaldehida, metilestera, sirćetne kiseline, 
acetona i metilnog alkohola, a tipotrebljuju se za dobivanje sredstava za rastapanje 
i za denaturiranje. 

Drugi produkat je Čisti metilni alkohol, koji se upotrebljuje kod fabrikacije anilin-
skihboja i kod izrade raznih farmaceutskih produkata. Tako se iz njega pravi formal-
dehid, odnosno paraformaldehid, koji se produkti upotrebljuju kao dezinfekciono sred
stvo^ te su podjedno polazni sirovi materijal za druge kemijske i farmaceutske produkte. 

Treći produkat jesu zadnji tokovi rafinerije drvene žeste sa višim vrelištem, te 
služe kao sastavni dio sredstava za denaturisanje i sadrže više vrsti ulja, koja se 
čišćenjem mogu upotrebiti kao sredstva za rastapanje. 

Priložena skrižaljka prikazuje red, kojim se proizvode produkti moderne destilaciie 
drveta. 

B U K O V O D R V O 
Drveni ocat. 

Prašina kojaostaje 
Sirovi ocat Plin za izgaranje 

K a t r a n 
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Kako sam već na drugom mjestu spomenuo, nalazi se veleindustrija za destilaciju 
drveta pred jednim važnim problemom, a to su sintetički 'produkh. U prošloj godini 
uspjelo je naime poslije dugogodišnjeg i napornog rada jednoj velikoj njemačkoj 
kemijskoj industriji, da sastavi metilni alkohol sintetičkim putem iz njegovih atomskih 
skupina, dok se sirćetna kiselina i aceton još prije počela izradjivati iz karbida. 
Metilni se alkohol sintetičkim putem proizvodi tako, da se glavne sastojine plinova 
generatora za \^odni plin, i to ugljikov oksid i vodik pomoću spajajuće supstance 
podvrgnu pritisku od 120 atmosfera, te temperaturi preko 400'̂  Cels. Amerikancima 
pak uspjelo je za vrijeme svjetskog rata proizvesti aceton vrijenjem kukuruza po
moću neke vrsti gljiva, koje se gaje u tu SA r̂hu. 

Ove činjenice prouzročile su kroz neko vrijeme padanje cijena produkata desti
lacije drveta i poremećenje potražnje i ponude na tržištima, ali se s druge strane 
jako podigla potražnja za acetonom za proizvodnju celuloida, naročito u filmskoj 
industriji, a radi regulisanja cijena složili su se producenti acetona iz drveta i sinte-
tičari. Morao bi ipak istaknuti, da sintetički način produkcije ne može da potisne pro
dukciju metilnog alkohola i acetona, odnosno sirćetne kiseline sa poprišta, jer je 
•sintetička produkcija moguća santo u zemljama sa jako razmjenom industrijom plina 
kao što su Njemačka, Sjedinjene Države Amerike, dok u državama sa nerazvijenom 
industrijom, kao što je naša, moguće je dobivati te produkte samo iz drveta, tim 
više, što kod nas nema dovoljno dobrog kamenog ugljena, a naročito u slučaju inter
nacionalnog zapletaja, kad je dovoz kamenog ugljena iz inostranstva nemoguć. 

Obilje drveta u našim šumama zajamčuje snabdijevanje naše potrebe na pro
duktima destilacije drveta u miru i u ratu i zajamČuje našu neza\dsnost od inostran
stva. I svjetske zalihe kamenog ugljena i svjetske zalihe benzina i nafte ograničene 
su. i jedanput će ih prije ili poslije nestati, ali su šume ona stalna rezerva, koja se 
uvijek regenerira, koja zajamčuje jednoj državi za vijekove njenu potrebu na ogrjevu 
i energiji. 

Daknji način,kako se dr\^o kemijski preradjuje^ je dobivanje smole. Crni bor, 
koji raste u južnim krajevima naše države, naročito u Bosni, izvrsni je sirovi ma-
rijal za izradu smole i terpentina. 

Za \a'ijeme rata izgradjena je ovaka industrija u Višegradu, u kojoj su smolu 
terpentin pomoću benzina ekstrahirali iz borovog drveta. Po svršetku rata ол̂ а je 
industrija napuštena, te se sada taj korisni sirovi materijal ne izrabljuje, osim u 
malom opsegu u kućnoj industriji, koja izradjuje na najprimitivniji način tekuću smolu. 

Osim toga se crnogorica u našoj državi preradjuje na cehdozu. Sa troškom od 3 
milijuna francuskih franaka podignuta je velika fabrika celuloze, god. 1905., u Dr
varu, koja imade kapacitet od 125.000 pr. m. godišnje. Ova fabrika izradjuje godišnje 
2.500 vagona celuloze. Njena pogonska snaga iznosi 1.000 НР. Ovo poduzeće pokriva 
cijelu domaću potrebu i eksportira \^eliki dio,u inostranstvo. Druga fabrika celuloze 
nalazi se u Goričanu (Slov.) te radi sa 360 Н Р i producira godišnje 200 vagona celu
loze. Vrijednost ukupne produkcije celuloze u našoj državi iznosi godišnje 60 
milijuna dinara. 
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Celuloza je vrlo važna materija, te količina njene potrebe u jednoj zemlji služi 
mjerilom kulture, jer se ona upotrebljuje ргл-̂ от redu kod fabrikacije papira, zatim 
umjetne svile i bezdimnog baruta. 

SA^edemo li gornje podatke na ukupne cifre, dolazimo do rezulatta, da godišnja 
potreba naše kemijske industrije na drvetu iznosi: 

Hrastovog, kestenovog, omorikovog drveta za izradu strojila . . . 550.000 pr. ш. 
Bukovog drveta za destilaciju BOO.000 ,, ,, 
Cetinjastog drveta za fabrikaciju celuloze 150.000 ,, „ 

Ukupno godišnje . . 1,000.000 pr. m. 
Pošto industrije upotrebljuju velikim dijelom drvo i kao gorivo sredstvo za svoje 

kotlove i industrijalne željeznice, mora se gore navedenom la^antumu dodati još 
250.000 pr. m. tako, da godišnja potreba kemijske industrije u naŠoj državi iznosi oko 
1,2-50.000 pf. m. u vrijednosti od 100 milijuna dinara, iz čega se dobiA^aju produkti 
u vrijednosti od 215 milijuna dinara godišnje. 

Ove brojke pokazuju važnost drvne kemijske industrije u našoj državi, a još 
više vrijednost naših šuma, koje daju sirovinu za one produkte, što se u drugim drža
vama dobivaju pomoću nafte i kamenog ugljena. 
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STANKO F L O G L 

ŠUMSKA PROMETALA 

ovoreći o šumskim prometalima u našim кгајелата i prilikama, mislim, 
da ću pogoditi najispravniji put, ako opišem konkretan jeda7i slučaj i 
fokazem, koji razlozi itflivisu na odluku -u izboru prometala г kako se 
stvorena odluka provadja. Općenite direkti\'e i pravila, koja bi vrije
dila u svakom slučaju, teško je odrediti, jer su prilike i potrebe, koje 

utječu na odluku vrlo različite. Naprotiv, okolnosti, koje treba naročito uočiti, zatim 
način i put u postupku, kojim se dolazi do valjanog zaključka, u svima je takovim 
zgodama prilično jednoličan i zajednički i to je ono, što se ovdje želi iznijeti. 

Buma, 0 kojoj se ovdje radi, proteže se uz hrbat na sjevernoj strani zagrebačke 
gore, a vlasništvo je industrijalca g. Oskara Frolicha, koji ju je kupio od vlastelinstva 
baruna Raucha god. 1916. u svrhu eksploatacije. Imade prilično pravilan dugoljasti 
oblik sa 2-б km. dugom dužom i 1-7 km. kraćom glavnom protegom. PoA^ršina iznosi 
756 kat. jutara ili 435 hektara. U najvećoj česti obrasla je buko\dnom, a tek u malom 
dijelu jelovinom. Promjer bukve preko 2-0 ш nije bila rijetkost, a obično je iznosio 
od l'O. do 2-Om. Suma bijaše dakle nekoliko stoljeća stara i u glavnom netaknuta. 
Njena se izdašnost računala sa 50 hvati po jutru, dok je stvarno izvezeno i preko 70. 
Najniže tačke šume leže cea 460, a najviše cea 1.000 m nad morem. Tlo je dakle pot
puno gorskog karaktera, a razdijeljeno je u glavnom na tri dijela dolinama potoka 
\^idaka, njegovog pritoka Prunjka i Bistre. Vidak i Bistra zahvataju šumu sa lijeve i 
desne strane, a Prunjak prosjeca njezinu sredinu. (Vidi prilog L X X n ) . 

Najkraći je put, odpodnožja zagrebačke gore do normalne željezničke pruge Zabok— 
Stubica, dolina potoka Vidaka, koji utiče u Topličicu kraj Stubičkih Toplica. Pri
rodno je dakle, da se odmah pomišljalo tom dolinom izgraditi glavni izvozni put. 
tim više, što u nju ulazi i dolina potoka Prunjka, dok se na dolinu Bistre, kao glavni 
izvozni put nije moglo ni misliti, jer ne vodi do željezničke pruge i jer joj pripada tek 
maleni dio šume. Preostala je još dilema, da li da glavni izvozni put slijedi dolinu 
Vidaka i dalje od podnožja, ili ostavivši je kod ušća potoka Prunjka, da udari tom do
linom do medje šume. Kao glavno prometno sretstvo odabrana je uskotračna željez
nička pruga, 76 cm kolosjeka, sa parnim pogonom. Visinska razlika od normalne 
pruge do podnožja gore iznosi okruglo 100m, a od podnožja do medje šume 200 m. 
Od podnožja dalje duža i razvitija dolina Vidaka imala je prednost pred kraćom i 
tješnjom dolinom potoka Prunjka, jer se u njoj mogla pruga razviti рол^оЦтје i uz 
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dozvoljeni uspon podignuti udobnije do medje šume. Odlučeno je stoga, da se glavni 
izvozni put izvede postojano u dolini Vidaka od normalne pruge u Stub. Toplicama, 
pa sve do medje šume kod Rakovenoge. 

Prema ovoj je odluci trasirano prvih 12 km pruge A-B-C. Kod provedbe nije se 
ipak mogla razviti trasa samo u dolini Vidaka, nego je trebalo u osmom kilometru zaci 
u dolinu Prunjka, odavle se vratiti rašljatim povraćajem (В) opet u dolinu potoka 
Vidaka i tako postignuti potrebnu dužinu za savladavanje visinske razlike. Gradnja 
tog dijela započeta je u septembru god. 1917. i dovršena je u februaru god. 1919. Prvih 
6 kmtara izvedeno je na položitom tlu sa neznatnijim i lahkim zemljoradnjama, pak se 
trošak procjenjuje po tekućem metru kompletno izgradjene pruge zajedno sa objek
tima i eksproprijacijom tudjeg zemljišta na 200 D. Daljnjih 6 kmtara pruge prolazi 
pošumljenim brdskim terenom. Troškovi gradnje na tom dijelu bijahu veći, jer je tre
balo u jednu ruku krčiti šumu, izvadjati mnogo veće zemljoradnje (n. pr. u km 8-5, 
14-Om visoki nasip sa betonskim podvožnjakom), prugu osigurati od popuzina, kidati 
kamenito tlo, dovoziti gradju iz daleka, dok se u drugu ruku nije mogla iskoristiti 
radna snaga, kao u prvom dijelu, radi predalekih prebivališta. Trošak kompletno iz-
djene pruge u ovom dijelu računa se stoga sa 260 Din. po tm. Ovih je 12 km pruge 
služilo u prvo vrijeme kao glavni put za izvoz doljnjeg dijela šume oko Vidaka. Drvo 
se dopremalo do stanice u Rakovojnogi pokretnim tračnicama, položenima nastavno 
u dolini Vidaka i u njegovim pokrajnim dolinicama, zemljanim plazajicama i drvenim 
točilima, te ručnim saonicama na za to udešenima stazama. TroškoAu ovakovih spo
rednih prometala, koje je torentni Vidak mnogoputa oštetio dapače i razorio, ovdje 
se ne spominju. 

Da se otvori i ostali л^ес! dio šume, koji nije gravitirao potoku Vidaku, trebalo je 
pomišljati na produženje glavne pruge u dolinu potoka Prunjka i Bistre. U tu je 
svrhu trasirana i izgradjena doljnja pruga Kakovano'ga—Prunjak—Bistra u dužini 
od 8 kmtara. Ona se diže na razvodje Vidaka i Prunjka i primiče po mogućnosti dolj-
njem rubu šume, obilazi dolinu Prunjka, pa svršava u dolini Bistre na protiAaiom 
kraju šume (C-D-E-K-F). Izgradnjom ove pruge bila je šuma u najvećoj česti otvo
rena. Neotvoren je ostao dio šume u dolini Prunjka i Bistre ispod te pruge, kamo 
nije mogla segnuti radi prevelikih visinskih razlika. Pored nastojanja, da se što veći 
dio šume otvori, na smjer ovog dijela pruge uplivisaše još i konfiguracija tla i ome-
djašeni prostor šume, koji se nije smio prekoračiti. Uz velike visinske razlike, brojne 
doline i hrptove, mjestimično za trasu gotovo nemoguće prolaze, trebalo je trasu često 
prekidati, upotrebiti kružne i rašljate povraćaje i serpentine, izgraditi znatnije objekte 
itd., tako, da je ovaj dio pruge i ako s tehničkog gledišta relativno najteži, bio ipak 
najinteresantniji. Trošak po m pruge računa se sa 200 D. 

Od gornje medje, koja prolazi bilom gore, pa do tako izgradjene pruge na donjem 
kraju šume, bile su medjutim udaljenosti još uvijek prevelike, a klizanje drva preskupo. 
Da se ti transportni troškovi smanje, izgradjene su pobočne pruge: krilna pruga DG 
nad dolinom Vidaka i gornja pruga EHT. Rašljati povraćaji Н na posljednjoj bili ^u 
potrebni, jer je trebalo prugu izdignuti nad masivnu pećinu ogromne лdsine, koja na 
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tom mjestu prekida kontinuitet terena. Ona je bila razlogom, da je klizanje drva mje
stimično bilo nemoguće. Pobočne ove prvige prva l'O, a druga 3-4, ukupno dakle 4" 4 km 
duge, izvedene su troškom od SOO.OOO Din, računajući trošak gradnje na sličan način 
kao prije. 

Za posljednji stadij eksploatacije preostala je.još briga, kako da se otvori dio šume, 
koji leži ispod doljnje pruge u dolini potoka Prunjka i Bistre. Za prvi dio šume našao 
se put lahko, jer je rašljati povraćaj (В) glavne pruge Stub. Toplice—Rakovanoga bio 
već izgradjen u dolini potoka Prunjka neko 2-0 km daleko od medje. Trebalo je spo
jiti samo taj povraćaj sa medjom šume. Provedba medjutim nije bila tako labka, 
radi znatnih visinskih razlika i strmih obala. Nu ipak se pokazalo, da se spoj može 
izgraditi u serpentinama pomoću rašljatili povraćaja. Izvršeno je i pokusno trasiranje 
pruge u dolini potoka Bistre, kako bi se i taj drugi još neotvoreni dio šume vezao sa 
kojom već izgradjenom prugom, zatim pokusno trasiranje žičare (po tvrtci Bleichert), 
koja bi spojila dolinu Bistre sa rašljatim povraćajem В. Ni jedan ni drugi se pokus 
nije mogao realizirati radi prevelike potrebne gradjevne glavnice prem.a predvidljivoj 
koristi. Odlučeno je stoga za eksploataciju još neotvorenih dijelova šume u dolini 
potoka Prunjka i Bistre, kao i za preostali otvoreni, ali do tog doba još neizveženi dio 
šume povrh ovih dolina da se: 

izgradi spomenuta već spojna pruga MN u dolini potoka Prunjka od medje šume 
do izgradjenog povraćaja В; 

izvede čekrk (uspinjača, Bremsberg) ML i pruga LK, koja će spojiti ovu u Prunjku 
sa izgradjenom prugom E F u samoj Šumi; 

nasuprot, da se napuste i razgrade pruge EDC, CN i DG nakon medjutim izvršene 
eksploatacije dijela šume, kojima su prolazile. 

Ova je odluka i potpuno provedena godine 1924./25. sa troškom od okruglo 900.000 
Din. Na taj je način skraćena transportna dužina, jer je put KMN za 5 km kraći od 
okolišnog 23uta KDCN..Nu ne samo to. Do do\^ršenja skraćenog puta bijaše pruga 
KDCN u prometu već 5 god., a djelomično i 6. Ugradjeni bukovi pragovi, a objekti 
od mekanog trošni i truli. Popravak i uzdržavanje ovako dotrajale pruge, u brdskom 
tlu bilo je skupočijeno, a za pravo i nepotrebno, kada je šuma u tom dijelu bila već 
posječena, a za tranzitni se promet pronašao kraći put. Naprotiv, razgradjeni gornji 
stroj mogao se unovčiti, a utržak korisno upotrebiti kod nove investicije. 

Dužina Čekrka, u horizontalnoj projekciji, mjerila je 240 m .Gornji stroj providjen 
je sa tri tračnice unutarnjeg razmaka l'O m. U sredini kosine smješteno je bilo ugiba-
lište sa 4 tračnice, a nastalo je, da se srednja od triju tračnica poput rašalja razdvo
jila u unutarnje tračnice obiju pruga ugibališta. Radi velikog uspona odvijao se promet 
na uspinjači pomoću posebno konstruisanih potkolica, koja su kod svake vožnje no
sila: dvostruki vagonet sa trupcima 6* koristne i V vlastite težine ili dva vagoneta 
za cjepanice, svaki sa 2-54^oristne i 0.5^ vlastite težine. Dok se tako opisani teret 
spuštao dizala su se istodobno jednako konstruisana potkolica, opterećena sa dva 
prazna škrinjata vagoneta za vapno ili dva prazna vagoneta za cjepanice. Kočnica 
je bila smještena na gornjem kraju čekrka podzemno, na betonskom temelju, a uprav-
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Ijala se pomoću točka, koji se nalazio nadzemno. Željezna kočnica u obliku škara 
bijaše providjena sa 4 drvena panjića, koji su kočili dvije okrugle masivne, od hori
zontale nješto otklonjene željezne ploče. Ka periferiji u užljebinama tih ploča omotano 
je bilo 2̂ /2 puta žično uže, na kome su visila potkolica. Od velikih pločastih kolotura 
provedeno uže preko jednog horizontalnog i dvaju vertikalnih kolotura bilo je fiksi
rano na otvorenoj pruzi valjčićima, pričvrščenima o pragove pruge u razmacima od 
10 do 15m. Na gornjoj stranici nalazila se ugradjena naprava za kretanje, koja je 
automatski zahvatila potkolica, čim, su ovamo stigla, i zadržala ih, dok nijesu кл^а-
taljku otpustili ručnom polugom prije polaska. Na potkolicama montiran je bio osim 
toga uredjaj za fiksiranje vagoneta i sprava,, kojom se mogla regulirati promjena 
dužine užeta. Kočnica je funkcionirala sa 4*8 strukom sigurnošću, a uže, 22 mm pro
mjera, savito od 6 svežnjića po 19 žica l '45mm promjera, nosilo je maksimalan teret 
od 4'2^ sa 5'5 strukom sigurnošću. Prometna brzina mjerila je 1 m. sec. Strojevni 
uredjaj izradila je tvrtka Ornstein i Koppel sa troškom od 136.500 Din. 

Vožnja čekrkom započela je početkom god. 1925., a trajala je do početka god. 
1926.. kada je eksploatacija šume i konačno završena. Na ovaj senačin moglo dopre
mati drvo iz svakog dijela šume do stanice u Stub. Toplicama bez pretovarivanja. 
Za prugu je ostao nepristupačan jedino najdonji dio šume u dolini Bistre iz prije već 
spomenutih razloga, a eksploatirao se do najbliže pruge na konjima-tovarnjacima i 
to samo bukovina. Jelovina se u tom dijelu nije u opće obarala radi niske tržne cijene. 

Pruge u šumi trasirane su sa što manjim padom u smjeru izvoza od medje 
pa do StubiČkih Toplica silazio je teret gravitacijom. Tijelo pruge izvedeno je u 
kruni 2 ' 6 m široko. Steljište 1'Ђ m široko, 0 '20m \dsoko. Pragovi, većinom bukovi 
1-30/0-13/0-15. Tračnice Vignol 9*3 kg trn teške. Minimalni radij iznosio je З-О m, 
pošto se je dokazalo, da upotrebljene lokomotive prolaze takovim lukovima bez ika-
kove smetnje (pokretni ležaji). Najveći uspon, za parni pogon, iznimno je bio do
zvoljen sa 52-5%o- Na stanicu u Stub. Toplicama mogahu dopremiti 3 vlaka sa 
15 vagoneta dnevno cea 10 normalnih vagona robe. 

Ukupni troškovi ovako izgradjenih pruga iznose: 
prvih 6 km pruge . • 1,200.000 D. 
daljnjih 6 km pruge . . . . • 1,500.000 D. 
doljnjapruga 8 km . . .' 1,600.000 D. 
pobočne pruge 3-4 km ШОМО D-
čekrk sa spojnim prugama 3-2 km 900-000 D. 

ukupno 6,000.000 D. 

Za uredjenje stanica, izgradnju staničnih zgrada, strojarnica, kovačnica 
itd., zatim za nabavu voznog parka i 3 lokomotive. (60 НР, 50 НР i 35 НР) 
uzima se u račun okruglo iznos od: , 1,600.000 D. 

Svega . . 7,600.000 D. 

Ovi su troškovi iskazani prema stanju cijena pri svršetku eksploatacije. Stvarni 
se troškovi razlikuju od ovih, jer početal^ gradnje pada u god. 1917., a svršetak u 
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god. 1924., a u ovom se razdoblju valuta vrlo mijenjala. Medjutim, što vrijedi 
za gradjevne troškove, vrijedi i za izvezenu robu. Istina, na znatnom se dijelu 
jeftino izgradjene pruge u ranijim godinama izvozilo drvo i u posljednjim godinama 
eksploatacije. Uza sve to može se prilično tačno reći, da gradjevni troško\d, na opi
sani način izvedenih prometala, iznose u ovoj šumi cea 20'% ukupne vrijednosti 
u svemu izvezene robe. U tim- postocima nijesu uračunati kamati uloženog kapitala, 
amortizacija i uzdržavanje pruge, te postava i uzdržavanje telefona. Nu zato nije 
ni u račun uzeta vrijednost svega ugradjenog i mobilnog željezničkog materijala, 
koja je mogla iznositi nakon izvršene eksploatacije cea 2,500.000 D. Nije uzeta u 
račun ni okolnost, da je sve te radnje izvela u vlastitoj režiji uprava eksploatacije. 
Na taj je način izveden, osim željeznih fasonskih komada, čitavi vozni park: 100 
vagoneta za cjepanice, 15 dvostrukih kolica za trupce i njekoliko škrinjatih vagona 
za vapno. Sve zgrade, doljnji i gornji stroj pruge, dapače i Čekrk izvela je odnosno 
montirala i demontirala uprava u režiji i to sve sa domaćim radnicima. Uz takove 
prilike moglo je biti uštede osobito, ako se uzima u obzir, da se šumske željeznice 
grade samo toliko solidno, koliko je baš potrebno, da izdrže do kraja eksploatacije. 
S druge strane nastale su u tolikom vremenu na izgradjenim prometalima štete uslijed 
nevremena i prometa i potrebe novih investicija, koje takodjer nijesu zasebno iska
zane. Bilo je na prugama opuzina, dotrajalih mostova i propusta, pragova, vagoneta 
i strojeva, zgrada i objekata, koje je trebalo obnaAdjati ili posve izmjeniti^ jednom 
riječi višetroškova-, koji su se po svoj prilici izjednačili sa polučenim uštedama. 

Uz tako veliku gradjevnu sumu vrijedno je promotriti, da li bi koje drugo sretstvo 
bolje odgovaralo opisanim prilikama, odnosno, da U je željeznička pruga, kao glavno 
prometno sretstvo, najpovoljnije odabrana bila? U ovom slučaju mogla je doći u obzir 
još i žičara. Ona je ekonomičnija, što joj se smjer u horizontalnoj projekciji manje 
mijenja, jer svaka promjena smjera iziskuje posebnu skretnu stanicu (Winkelstation), 
I ako se ne može zahtjevati, da žiČara dopre do svakog dijela, šume, bilo bi u ovom 
slučaju ipak potrebno, da dohvati barem svaku od spomenutih glavnih dolina. Pogled 
na kartu pokazuje, da bi jedva bilo moguće izvesti takovu trasu bez česte promjene 
smjera od medje šume pa do Stub. Toplica. U vertikalnoj projekciji (uzdužni prosjek) 
ne daje žičara mnogo poteškoća. Nu i u ovom pogledu trebalo bi pomno postupati, 
jer je ovaj kraj oko šume brdovit, hirovite konfiguracije, a u dolini i na okolnim 
brežuljicima posut selima, zaselcima i komunikacijama, koje zahtjevaju posebne 
zaštitne naprave. Žičaru bi trebalo strojem goniti, jer gravitacija ne bi dostajala. 
I opet sama žičara nije dovoljna. Iz nutrinje šume trebalo bi gradju dovoziti spo
rednim prometalima i to opet najjeftinije prugom, ako se radi o znatnim količinama 
i nješto većim daljinama. Neprilično je pri tom pretovarivanje, koje se vrlo pomno 
izbjegava. Svaka cjepanica, pretovarena, iziskuje posve odredjeni višetrošak. Kod 
prije spomenutog pokusnog trasiranja žičare iz doline Bistre, imao je čekrk prednost 
pred žičarom baš u tome, što je pretovarivanje kod čekrka moglo izostati, a kod žičare 
nije. Može se ono i izbjeći, ako je gornji dio vagoneta udešen tako, da jednako služi 
žičari kao i pruzi. Ali ovakove se specijalne konstrukcije nerado nabavljaju, jer ih je 
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teško unovčiti, kad više ne trebaju. U opće je glavno prometalo sa\TBenije i racio
nalnije, što je udesnije i kao sporedno transportno sredstvo. Svaka mijena prometala 
i pogona iziskuje neprilične \dše troškoA^e.Gradjevni i dobavni troškovi najjednostavnije 
žičare, za posve obične prilike, jednakog učinka, kao kod izgradjene pruge, od p.p. 
lO'/sat, iznose cea 200 Din po tm. Obzirom pak na opisane prilike iznosili bi za cijelo i 
više. Žičara bi jedva bila što kraća od izgradjene pruge do medje šume. Može se 
dakle reći, da bi bili troškovi žičare i izgradjene pruge p. p. jednako veliki. Osim već 
spomenutih, bilo je u ovom slučaju joŠ i drugih razloga, koji nijesu govorili u prilog 
žičari. Pored obaranja šume i proizvodnje gorivog drA-̂ a, lomio se u gori i kamen, 
palilo vapno i ugljen, zaravanci krčili, na proplancima i кгселппата sijala zob, sadio 
krumpir; izradjivali trupci, dužice, pragovi, gradili stanovi za upravu^ nadzorno 
šumsko i gospodarsko osoblje, razna spremišta, staje za blago, sporedna prometna 
sretstva itd. Za tolike i tako razne poslove trebalo je namaknuti brojnu radnu snagu^ 
koja nije htjela ni mogla trajno boraviti u šumi, nego. se dnevno dovozila i vra
ćala u svoja okolišna prebivališta. Za 7 godina trajanja ove eksploatacije trebalo 
je uz najraznovrsnije orudje, gradjevni materijal, živežne namirnice itd. dopremati 
dnevno u šumu i brojno radništvo (u sezoni samo za gospodarstvo 40 ljudi dnevno). 
Takav se pak promet odvija za cijelo najudobnije i najsigurnije željeznicom. I žičara 
se može udesi ti za ljudski promet. Ali tako uredjena mnogo je skuplja od one za mrtAd 
teret, jer u takovom slučaju oblasti zahtijevaju dvaputa'veći koeficijenat sigurnosti 
najvažnijih njezinih nosivih konstruktivnih dijelova. Nakon dovršene eksploatacije 
napokon, lako je gornji stroj pruge, vozni park i mašine opet na drugom mjestu 
iskoristiti ili unovčiti, dok se od istrošene i demontirane žiČare malo što može opet 
upotrebiti. Ako i da, teško je pronaći slične prilike onima, za koje je gradjena. Bez 
obzira dakle na ratno i poratno vrijeme, u koje je doba baš pala ova eksploatacija, 
i na okolnost, da šumski industrijalci obično raspolažu sa željezničkim materijalom, 
može se reći, da je izbor glavnog prometnog sretstva u ovom slučaju bio ispravan, 
tim više, što ni eksproprijacija tudjeg zemljišta nije zadavala ni stvarnih ni finan-
sijskih poteškoća. Valjanost ovog izbora izbila bi još i kud i kamo snažnije, da se 
je na početku predvidilo ono, što se tek steklo iskustvom na kraju eksploatacije, 
naime: da se u posljednjoj fazi izgradjeni čekrk i spojna pruga NMLK, u dolini 
potoka Prunjka, izgradila odmah na početku eksploatacije. Onda bi barem dio NC 
pruge u gornjoj dolini potoka Vidaka ostao suvišan za cijelo vrijeme eksploatacije 
t. j . uštedjeni bi bili troškovi njego\^e izgradnje. 

Nakon izvršene eksploatacije razgradjen je gornji stroj sviju pruga i čekrka, zatim 
mostovi, pragovi, zgrade i objekti, jednom riječju sve, što imade tržnu vrijednost. 
Demontirani dijelovi, pa čitav vozni park, strojevi itd., otpremljeni su i unovčeni-
tako, da se danas od sviju ovdje opisanih naprava nalazi na svome mjestu samo 
još ono, što je izvedeno od zidja ili u zemlji. A i ti ostaci tolikog posla i truda, 
prepušteni zubu vremena, naskoro će nestati. To je obično sudbina šumskih prometala. 

Ali je ostala šuma. Obaranje je izvršeno pažljivo i ekonomično. Mlado se dr
veće štedilo, kolikogod je bilo moguće. Proplanci su pretvoreni u livade i oranice. 
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Kosine i jarci, a to je kud i kamo л^ес! dio eksploatiranog zemljišta, pošumljeni su. 
Jelovina nije posječena i izA^ežena potpuno kao buko\dna, radi niske tržne cijene. U 
samoj dolini Bistre ostalo je neposječeno oko 5.000m^, a na ostalom kompleksu njeko 
10.000 m^ jelovine. Danas je najzgodniji prilaz do te šume kolni put, koji vodi do nje 
od Sljemena, a dao ga je izgraditi vlasnik šume. 

Ne će biti na odmet naglasiti, kako ne mislim, da je željeznička pruga u sA^akom slu
čaju najbolje prometno sretstvo. Imade za cijelo prilika, i to ne malo, u kojima žičara 
pruža kud i kamo bolje usluge, dapače, kada je ona jedino moguće prometalo. Napose 
onda, kada treba na kratkom putu savladati velike visinske razlike; kada je tlo ne
prohodno, nepristupačno, isprekidano dolinama, hrptovima, vodama i sličnim zapre
kama, koji prugu posivupljuju tako, da nije više ekonomična, dapače ni racionalno 
izvediva. 

Na ovom sam primjeru htio pokazati, da se glavno prometno sretstvo ne može 
naprečac odrediti po općenitom kakovom pravilu, koje bi vrijedilo u svakoj zgodi, 
nego treba odvagnuti u svakom slučaju sve prilike i onda tek stvoriti odluku. Eko
nomski razlozi takodjer nijesu uvijek odlučni. Uz jednake prilike, ako izvlazba zemlji
šta ne zadaje teškoća, biti će pruga u šumske svrhe ipak zgodnije prometalo od žičare. 
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SRF.ĆKO MADJAREVIĆ 

DRŽAVA KAO PODUZETNIK U ŠUMSKOJ PRIVREDI 

ospodarski Život sviju naroda Evroj^e naišao je iza velikog Svjetskoga 
Rata na mnoge, sasvim nove probleme, koji će trebati još vrJo mnogo 
vremena, da nadju svoje ргала1по riješen je. Sama nauka narodnog go
spodarstva našla se ozbiljno poljuljana u svojim osnovnim doktri
nama. Njeni najistaknutiji nosioci kolebali su čas ovamo, čas onamo, 

kada su bili pozvani, da pruže pozitivna mišljenja o raznim nastalim pitanjima. Tako 
je pitanje valute zadavalo najozbiljnijih briga svim pozvanim strukoAmjacima i jedva 
da ima jedna država u Evropi, koja nije skupo platila po koju zabludu, uzetu kao 
dogmu pri rješavanju valutnog pitanja. U tom smislu nosi Francuska još uvijek teško 
breme kri\^o shvaćenih ekonomskih zakona u pitanju vlastitoga franka. Italija, 
Belgija, Poljska i Rusija nalaze se u istoj situaciji, dok su Engleska, Austrija, Njemačka 
i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca samo uz teške materijalne Žrtve mogle da us
postave stabilizaciju svojih vlastitih valuta. 

Ako bacimo kratki pogled na osnovne misli, koje su vladale u Evropi na ekonom
skom području prije i poslije rata, opazit ćemo lako, da je Istok prihvatio jedan eks
trem, a Zapad drugi: u Rusiji je prevladao komunizam, dok je u Engleskoj prevladao 
ekstremni kapitalizam. Sredine ргал^е kao da i nema. Ona je tek neko previranje od 
jednoga ekstrema prema drugome; nesretni pokušaji, koji su se redom izjalovili, svaki 
put skupo plaćeni po zakonima gospodarstva. Znamo л'г1о dobro, da su komunistički 
principi vršili jaki upliv u svim državama. Možemo mirne duše priznati, da se pod 
uplivom ovih principa provadjala i u nas agrarna reforma, a u šumarstvu podaA^anje 
ogrijeva iz šuma države i velikog privatnog posjeda. Vidimo što više i to, da se u eks
tremno kapitalističkoj Engleskoj pod vladom radničkoga vod je Macdonalda izradjuje 
zakonska osnova o socijalizaciji sviju rudnika u zemlji, što je uzrokovalo pad ол̂ е 
vlade i poznati kasniji veliki rudarski štrajk, koji traje još i danas. 

Evropa se nalazi u najtežoj situaciji. Sa jedne strane golema prenapučenost, koja 
je od 200 milijuna žitelja u godini 1825. poskočila do danas na 450 milijuna, sa druge 
strane gubitak svjetske hegemonije i političke prevlasti, onemogućili su sigurnu eko
nomsku egzistenciju pojedincima i cijelim narodima. To je opet dovelo do silnoga 
osiromašenja, a još više do siromaštva duševnih sila, koje su osnovno vrelo svakog 
materijalnog bogatstva. Svjetski je rat zadao smrtni udarac prevlasti Evrope nad ostalim 
svijetom u kulturnom, ekonomskom i političkom pogledu. Ova činjenica, koliko god 
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je neugodna i teško shvatljiva, osnovno je vrelo svim onim. кг1лтп naziranjima, koje 
nam je donio ovaj naš poratni ekonomski život. 

Sve ovo sabrano u jedno, dovelo je do teškoga kolebanja na svim linijama našeg 
gospodarskog života, dovelo je do sasvim, novih misli u ekonomiji sadašnjosti, kao što 
su pokolebani mnogi pojmovi o vrijednotama, o valuti, o medjunarodnoj trgovini, o 
vrijednosti rada i kapitala. I mi šumari moramo priznati možda i neugodnu činjenicu, 
da šu naše dosadanje doktrine, koje smo smatrali našim dogmama, došle u stadij sumnje 
i nesigurnosti. To će dati povoda dugotrajnim borbama, nakon kojih ćemo se ponovno 
vratiti na tlo pozitiAmih stručnih zakona, za čiju ćemo ispravnost moći da polažemo 
ruku u vatru. Meni je barem sasvim jasno, da ekonomske doktrine, koje su vrijedile 
u svemoćnoj i bogatoj Evropi, ne mogu više da vrijede u poraženoj i osiromašenoj 
Evropi. Meni je barem sasvim jasno, da kapital, kojega su predstavljale predratne 
šume, nije više niti sličan onome kapitalu, kojega predstavljaju današnje šume. Borha 
izntedju kapitalizma i komunizma, tih dviju teško oprečnih pojmova, uzela je naše 
šti-me kao svoju prvu žrtvu. 

Naše predratno šumarstvo, zasnovano na apsolutnim principima kapitalizma, sa 
svojim kamatno kamatnim računima, došlo je u opreku sa općom težnjom socijaliza
cije, koja opet u svojim osnovnim principima poriče pravo ubiranja kamata na kamate 
i opire se time svakoj kapitalističkoj dogmi. Šumsko gospodarstvo, ne kao sadržina, 
već kao pojam, došlo je u krizu, došlo je u opreku prema bolesnom komunizmu, i ima 
da prihvati ovu borbu. U toj će se borbi bezuslovno i naše dosadašnje šumsko gospo
darstvo morati modificirati, morati će da promjeni mnoge svoje doktrine, morati će 
da se sasvim prilagodi potrebama čovjeka, jer stoji izvan svake sumnje, da će šumarstvo 
iznijeti potpunu pobjedu, samo što poslije ove borbe ne će više izgledati onakovo, 
kao što izgleda danas! Načelo: ,,Šumarstvo radi šiime", naora sasvim iščeznuti. Ono 
je zastarjelo, otrcano i bez duha. Novi život traži princip; ,,Suma i šumarstvo za Čo
vjeka i narod", jer će inaČe taj miroljubivi čovjek da razori sve ono, što je postavljeno, 
da mu prkosi i da mu bude na teret. 

U ovoj općenitoj poratnoj psihozi, koja je iznijela toliko nesigurnosti i tolike sumnje, 
nije čudo. Što je i naše šumarstvo okrznuto mnogim novim problemima, koji ne mogu 
da nadju sigurno riješenje. Sa velikom bukom i reklamom izbačeno je u znaku ove 
psihoze i nesigurnosti i pitanje o pravu države, da ona nastupi kao poduzetnik u šumskoj 
privredi. 

Kod nas može država da se ponosi kao najveći šumski posjednik. Od ukupne šumske 
površine, koja iznosi okruglo sedam i po milijuna hektara, ima država u svom posjedu 
47-7 posto. Drugim riječima, država je vlasnik polovine sviju šuma u ovoj zemlji. 
Ona je prema tome i najjači producent sirovina i može da nastupa kao diktator kod 
odredjivanja cijena. Srećom je ovo njeno ргал^о ograničeno na visinu, koju diktira 
inostrano tržište, jer smo kao eksportna zemlja upućeni na prodaju naših proizvoda 
u inostranstvu, koje stoji pod diktatom svjetskih ekonomskih prilika. Bilo je kod nas 
slučajeva, da je država diktirala vlasnicima šuma niže cijene, nego što je odredjivalo 
svjetsko tržište. Ovo naročito naglašavamo, da pokažemo, kakove su misli vodile 
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naše nadležne faktore kao upravljače državnog šumskog gospodarstva. Jer ako država 
može u danom slučaju diktirati niže cijene od onih, koje ustanovljuju prirodni zakoni 
ponude i potražnje, tko nam može garantovati, da se država ne će služiti jednoga dana 
svojim pravom sile i jednostavno diktirati svojim gradjanima cijene znatno više od 
onih, koje bi ustanovljivali zakoni tržišta. Cim država u kojem god slučaju nastupa 
kao trgovac, ona tim mahom krši sve običaje trgovine i postaje iz prirodnog trgovca 
nasilni diktator, koji ne poznaje ni granica ni mjera. Bilo je kod nas momenata, a tome 
nije davno, da se tražila opća eksproprijacija sviju šuma velikoga posjeda i nije mnogo 
falilo, da nije došlo i do ovog slučaja. Država bi u tom slučaju stekla monopol šumske 
proizvodnje i već time bi bila nastala mogućnost, da nam istovremeno diktira cijene. 
Monopolizacijom šumske proizvodnje poskupila bi produkcija na višestruko od da
našnjih cijena, a rezultat bi bio taj, da bi vlastiti gradjani trošili skupo i loše drvo, 
dok bi inostranstvo dobivalo izabranu robu uz daleko niže cijene. To bi bila posljedica 
monopolizacije šumske proizvodnje. 

Vidimo jednom riječju stdinovitn nesigurnost ikolebanje u vodjenju državne šumarske 
politike, koja u glavnom dolazi od toga, što naši vodeći šumarski krugovi nisu sve do 
danas uspjeli, da izgrade jednu promišljenu, savremenu i strogo ustaljenu Šumarsku 
politiku sa posve jasnim konturama, koja bi morala biti u skladu sa predvidnim ten-
dencama bliže i dalje budućnosti. 

Toga u nas nema. Kaši odlučujući faktori bacili su se svem eneržijom na isklju
čivu ekificaiaciju h-.n:a i svima nama vrlo je dobro poznato, da su se svi važniji po
slovi u posljednjih sedam gcdina l^retali ol<o sjeČe Šuma, dck je uzgoj pao na puko 
teorijsko razmatranje. I pitanje izrade suma u državnoj režiji čedo je-ovih poratnih 
zabluda, jer izgleda nam, da smo i mi šumari počeli da gradirr.o kuću od krova i uzeli 
smo, da svom eneržijom pročišćavamo pitanje sječe, 1<ао da smo već davno završili 
sva pitanja nzgoja i samo još ovo jedino pitanje kao da je ostalo neriješeno. U tom leži 
sva nevolja ovog problema. 

Cijelo pitanje države kao poduzetnika u šumskoj •prim-edi može se, izim sa čisto šu
marskog gledišta, razm.atrati sa trgovačkog, fiskalnog i općeg društvenog gledišta. 

Sa gledišta šumarstva ovo pitanje nema u opće velike važnosti. Ne može nikako 
biti važno, u kom momentu imade šumar da zaključi svoju djelatnost u šumi: da li 
u momentu kada drvo dozori ili u momentu, kada drvo u polupreradjenom stanju 
izlazi iz šume. Stvar je io šum.ovlasnika, koji će po svom čisto ekonomskom prosudji-
vanju zauzeti u tom pitanju svoje stanovište. Kaše se šum.e ukamaćuju prosječno 
sa 2 posto. Ova dva postotka vrijede dakako do mom-cnta zrelosti diva u šumi na 
panju. Cim bi vlasnik imao nakanu, da svoj šumsko-gospodarstveni rad nastavi i 
iznad ovog momenta, prestaje svaka sigurnost dobiti i u granicama ova 2 postotka. 
On mora da započme sa sasvim novim radom, sa novim investicijan'a gotovih kapi-
talija, kod kojih sasvim drugi kamatnjaci dolaze u račun, a dakako i saivim druge 
mogućnosti dobiti i gubitka. On stupa u mogućnost, da dobit od 2 pcsto, koje mu 

• nosi šuma, uz jedan novi riziko, povisi na IC—20 posto, a isto tako dolazi i u po
ložaj, da izgubi i ona sigurna 2 postotka i da izgiibi 10—20 posto, to jest on za 
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jednu godinu sigurnog dobitka stavlja sebe u mogućnost, da izgubi unaprijed svu 
dobit na šumi za idućih pet do deset godina. Tko iole poznaje tendencu šumskoga 
gospodarstva, taj mora doći do zaključka, da svaki posao, koji u šumarstvu omo
gućuje nagli gubitak sviju dohodaka za nekoliko godina unaprijed, da svaki takav 
posao ne može nositi ime šumarstvo. Osnovno obilježje svakog ovakovog posla nosi 
na sebi pojam trgovine. Mi prema tome prelazimo kod izrade drva u vlastitoj režiji 
od šumarstva u trgovinu. Samo sa toga gledišta moramo razmotriti korist, koju imade 
sumovlasnik od izrade u vlastitoj režiji. 

Da si možemo laglje predočiti eventualnu korist, odnosno štetu, koja proizlazi za 
šumovlasnika od izrade u režiji, biti će nužno, da razmotrimo jedan primjer ovakove 
izrade. Svakako je najjednostavniji slučaj kod izrade ogrijeva,jer je trgovačka stru
kovna sprema kod izrade ovoga artikla najprimitivnija, odnosno najjednostavnija. 

Troškovi kod izrade 1 рг. m ogrjevnih drva kreću se ovako: 

Drvo na panju , Din 20.— 
Izrada drva u šumi ., 12.— 
Dovoz iz šume do šumske željeznice ,, 14.— 
Utovar u Šumsku željeznicu ,, 1.— 
Vozarina na šumskoj željeznici ,, 6,— 
Istovar iz šumske željeznice „ 0.60 
Utovar u vagon državne željeznice , ,, 1.50 
Režija {nadzor i uprava poduzeća) ,, 7.-^ 
Osiguranje ,, 0.40 
Okružna blagajna za osiguranje radnika , . . . - . . . . . • ,, 3.50 
Državni porez '•',,'' 3.10 
Prometni porez ; „ 0.86 
Kamati na uloženu glavnicu „ 9.'— 
Amortizaciona tangenta za prometala .- - ,, 11.— 
Dobitak , „ 11.06 

Prodajna cijena Din 100.— 

Iz ovog kratkog prikaza proizlazi^ da svaki sumovlasnik može polučiti kod izrade 
ogrijevnih drva dobit od 11'05 Din. Taj dobitak može polučiti i država, jer o tom 
ne može biti sumnje, da je i za državu ova dobit isto tako u izgledu kao i za tr
govca. Svaki napred izneseni trošak snaša država isto tako kao i trgovac i mi se 
nikako ne smijemo varati time, što država sebi ne plaća porez ili ne plaća kamate 
na uloženu glavnicu. Naprotiv, kod svake izrade šuma u državnoj režiji mora od
nosna uprava isto tako stavljati u kalkil porez i kamate, jer u protivnom slučaju 
mora se svaki kalkil, u kom ove stavke manjkaju, smatrati nepravilnošću, jer je 
država prikraćena za svoj porez i za kamate na uloženu glavnicu. Kako god strogo 
razmatramo gornji troškovnik, moramo svakiput doći do zaključka, da i priA^atnik 
i država mogu sa istim proizvodnim troškovima, uz jednake okolnosti, proizvadjati 
jednaku robu. 

Stavke izdataka vrijede dakle kod države isto tako kao i kod svakog privatnog 
poduzetnika. Jedino stavke primitka, a to su dobit i prodajna cijena, nisu identične 
kod države kao kod privatnog trgovca. Država naime ne može da spekulira sa svojimi 
proizvodi, a visoke se cijene polučuju samo putem spekulacije. Zakoni trgovine o 
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kupnji i prodaji vrijede za državu u manjoj mjeri nego za privatnog trgovca i u 
tom leži najveća pogibao za državu kao trgovca. Ona naime mora prodavati u smislu 
postojećih zakona, dok trgovac prodaje po zakonima trgovine: tako, gdje je roba naj
skuplja i u vrijeme, kada su cijene najviše. Država to ne može činiti i uslijed toga 
ona gubi glavnu kvalifikaciju, da nastupa kao trgovac. Ona je ujedno radila sa 
gubitkom, čim je prinuždena, da proda svoju robu ispod cijene od Din 88'95 i ra
dila je u tom slučaju na račun porezovnika. Svakako vrlo lagan posao. Budući da 
je prodajna cijena najnesigurniji faktor u napred izloženoj kalkulaciji, to država kao 
trgovac baš kod ovog faktora stradava i jer nema monopola, mora redovno da pro
daje svoju robu uz znatno nižu cijenu nego trgovac. Dobit je usljed toga vrlo dvoj
bena i nesigurna i često nastaje slučaj, da drza\^a gubi ne samo ovu predvidnu dobit, 
nego i dio uložene glavnice. Sve to na račun porezovnika. Iako konačno dozvoljavamo 
dobit od 5—6 Din po metru i ako bi državi uspjelo da svake godine izradi okruglo 
1 milijun metara za naše tržište, zar je opravdano, da se radi dobiti od 5—6 mi
lijuna dinara kraj budžetom iskazane potrebe od okruglih 13 milijardi, upušta u 
poslove, za koje nije zvana. 

Imade dakako i drugih kalkulacija. To vrijedi kod jačih promjena u vrijednosti 
naše valute. Ako je naime dinar notirao u Ziirichu kod započete izrade S'OO, a kod 
završenog posla 4-00, onda to znači, da su i uloženi kapitali brojčano bili znatno manji, 
a prodajna cijena znatno veća. U tom slučaju može dobit da iznosi i preko 100% 
od uložene glavnice, jer je i 1 metar drva stajao kod započetog posla uzmimo 125 Din, 
a kod završenog posla 250 Din. Ovi su slučajevi mnoge naše strukovnjake za vrijeme 
inflacije dovadjali do zablude (1919.—1923'. god.) i mora se naglasiti, da je baš u tim 
godinam^a nastao pokret za izradu drva u režiji. 

Kako izgleda taj isti slučaj, ako vlastita valuta raste u vrijednosti, nije nužno do
kazivati, jer svi znademo, da je gubitak neizbježiv. Budući da mi još nemamo apso
lutno stabilne zlatne valute i kako još uvijek postoji mogućnost njenoga snaženja, to 
je svaka proizvodnja na račun države nesigurna i skopčana sa vjerojatnošću gubitka, 
stoga je posve suvišno, da se čini tamo, gdje ona nije apsolutno nužna. Kakove tek 
komplikacije nastaju kod izrade fine kvalitativne robe, kraj potpunog nepoznavanja 
tržišta sa strane države, o tom ne kanim niti raspravljati. 

Sa fiskalnog gledišta ova je proizvodnja sasvim suvišna, jer za državu napred is
kazana mogućnost dobitka ne znači ništa, tim manje, što je kraj dobiti moguć isto 
tako i gubitak. Država ne smije ulaziti u poslove, koji nisu apsolutno sigurni, jer u 
nijednom budžetu nema stavaka, iz kojih bi se pokrivali ovakovi gubitci. Prema tome 
je izrada šuma u državnoj režiji opravdana samo u onom slučaju, u kom je nemoguće 
iskorišćivanje dozrelih sastojina putem licitacija, koje bi imale da osiguraju budžetom 
predvidjene prihode. Gdjegod je moguće stojeće šume prodavati u šumi na panju, 
bolje je za državu sa fiskalnog gledišta, da ih unovčuje putem licitacija, jer time iz
bjegava mogućnost gubitka i dovadja laglje svoj budžet u ravnotežu. 

Sa ofćeg društvenog gledišta protivan sam svakoj etatizaciji, što više, držim da 
bi se morao napustiti svaki monopol u saobraćaju. Svaka izrada u državnoj režiji 
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znači približavanje komunizmu, jer kad se budu sve potrebe ljudi izradjivale na raČun 
države i u njenoj režiji, onda će biti polučen ideal komunizma. Za naš narod značio 
bi komunizam njegovu konačnu propast. 

Potpuna etatizacija znači prema tome potpuni komunizam, a djelomična etatiza-
čija znači djelomični komunizam. U našem pitanju vidimo sasvim jasno, da čim dr
žava više producira u svom šumskom gospodarstvu, da tim više poništava samostalne, 
individualističke egzistencije, koje su do sada vršile taj posao. Ona time ruši i taj 
toliko oprobani kapitalistički poredak, jer oduzima kapitalu zaposlenost i priječi nje
govo umnožavanje. Ona stvara umjetnim načinom siromaštvo. 

Država kao producent ne stvara nove kapitale, jer je država socijalan pojam, koji 
ne štedi, već troši sve, što prima. Budući da je u kapitalističkom društvenom poretku 
kapital ishodište rada, to je razumljivo, da taj kapital mora stalno rasti, jer kako se 
žiteljstvo iz dana u dan množi, to mora biti sve više i više raspoloživog kapitala, da
še osigura zaposlenost novim naraštajima, koji stalno pridolaze. Kapital se usljed 
etatizacije ne može množiti, jer manjkaju one jake individualnosti, koje bi zaradjivale 
na šumskom poslu i usljed toga kapital bježi iz zemlje, jer on traži onakovo tlo, gdje 
se može neograničeno zaposliti i bez ikakovih ograda umnažati. Ako država pro-
vadja makar samo i djelomičnu etatizaciju, to ona konkurira svojim radom onom 
preostalom slobodnom dijelu šumskih posala, a pošto se ni jedan kapital ne želi upu
štati u borbu sa državom, jer je država kao socijalan pojam ujedno i predstavnik sile, 
to kapital jednostavno ostavlja takovu zemlju, u kojoj bi morao nastupati kao kon
kurent državi. 

Vidimo dosljedno, da država nije -podesna kao foditzeinik iz prostog razloga, što 
ona priječi stvaranje kapitala i prouzrokuje svojim postupkom bježanje novca, što 
opet stvara siromaštvo. 

Sa čisto frirodo-znanslvenog gledišta svaka je socijalizacija i etatizacija velika 
narodna pogrješka, jer sav taj postupak ne znači drugo, već spašavanje slabih i bo
lesnih gospodarskih elemenata, koji su osudjeni na ekonomsku propast. Svaka eta
tizacija znači naime borbu proti jakim i zdravim elementima i baš u tom leži naj
slabija strana ovih pojava, koje su u modernijem društvu preotele mah. Ekonomska 
propast pojedinaca ne znači naime njegovu konačnu propast — ona što vise znači 
najbolju školu za njegovo gospodarsko uskrsnuće. Na muci se poznaju junaci — jer 
tko jednom iskusi nevolju bijede, taj će već znati kako će da radi u budućnosti. Ka
pitalizam uzgaja dosljedno svakog pojedinca, on ga jača u njegovom shvaćanju i razumu 
i stvara u cijelom narodu najčvršću sposobnost u borbi za opstanak. Samo kapita
listički odgojen narod može imati smisla za herojsku borbu oko opstanka kralja, 
države i naroda, jer u komunističkom društvenom poretku svaka borba gubi smisao 
i opravdanje. Država je tako dugo jaka, dok njeni gradjani pokazuju dobru volju, 
da brane njen opstanak. Samo kapitalistički ojačani narod imade razloga, da poka
zuje ovu dobru volju. 

Etatizacija je grob individualizma. Ona ubija kapitalizam, a dosljedno i eko
nomsku borbu za opstanak. Ona je protivna svim zakonima gospodarstva, jer nema 
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načina, da se kazni onaj, koji je loše producirao i još lošije prodavao. Predstavimo 
si jednog- šumara, koji je kod jedne eksploatacije izgubio na račun države 10 milijuna 
dinara. Kakove će posljedice biti za tog šumara? Upravo nikakove ! On će jedno
stavno zapisati u akt, da je ovaj posao završen sa prednjim gubitkom, kojega će platiti 
nesretni porezovnici. Tragediju ovih 10 milijuna dinara možemo viditi na selima, gdje 
je za ovih deset milijuna dinara istjerao ovrhovoditelj poreznog ureda bezbroj po
sljednjih krava i konja za neplaćeni porez. Tko nam može jamčiti, da u onih 10 mili
juna ne leže utršci onog zaplijenjenog blaga. Naprotiv, ako kapitalista loše gospodari 
to on snaša tešku kaznu gubitka i ako je gubitak veći od imovine — dolazi bez 
ikakovog milosrdja bijeda i siromaštvo. Priroda kažnjava najsigurnije. Kod etatizma 
nema kazne, a ako nema kazne — pitam ja sve naše etatiste— a gdje je onda moral?! 

Šumarstvo je u svojoj biti identično sa kapitalizmom i to u nacionalnom i gospo
darskom smislu. Šumarstvo vrši kraj toga i veliku odgojnu zadaću u narodu i upravo 
radi toga ne smiju njegove zablude biti očigledne. Tek onaj, koji je potpuno shvatio 
bit i značenje kapitalističkog društvenog poretka, tek takav šumar može da valjano 
vodi dobro šumsko gospodarstvo. 

DrSava u šumskoj privredi nije -podesan poduzetnik. Pitanje proizvodnje, cijena 
proizvodnje i prodaja proizvedene robe nisu bitni razlozi, koji govore proti etatizmu, 
jer, kao što sam gore naglasio, imade mnogo momenata, u kojima država može produ
cirati jeftino i sa dobitkom. Dakako, da imade isto toliko i takovih momenata kod 
kojih država kao producent može da izgubi. Budući da je svaka trgovina bazirana na 
spekulaciji i budući da nema takove spekulacije, kod koje je mogućnost gubitka isklju
čena i konačno, budući da za gubitke u državnoj proizvodnji ne može nitko nositi ma
terijalnu odgovornost, to je svakako bolje, da država napusti sve spekulativne po
slove, jer je po njene gradjane svakako bolje, ako se država ne miješa u poslove, 
koji su skopčani sa dobitkom, odnosno sa gubitkom. Bitni medjutim razlozi, koji go
vore proti etatizmu u državnom kućanstvu, leže bezuslovno u tome, što je svrha svake 
nacionalne države ta, da ispravno odgaja svoje gradjane za budućnost i da ih pri-
vikne bezuslovno potrebnoj borbi za materijalni opstanak. Za ovu borbu može država 
odgojiti svoj narod samo na bazi kapitalističkih doktrina, jer komunizam po svojoj 
biti stvara nemoguće ekonomske jedinice, koje u opće ne poznavaju ovu borbu. Naš 
narod, narod Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je kroz vjekove vodio najtežu borbu, 
mogao je da izdrži do kraja samo usljed toga, što je navikao bio, da se bori sa 
najtežim prilikama. Danas, nakon mnogih stoljeća, konačno oslobodjen, jedva da bi 
smio da se prepusti lagodnom životu, da se odmara na stečenim lovorikama. Mate
rijalno blagostanje ne smije nikada da stiže bez ekonomske borbe, bez rada i bez 
zaslužbe. Ono mora uvijek biti posljedica radom stečenih prednosti. Etatizam onemo
gućuje ovaj rad, on onemogućuje provedbu ekonomske borbe za opstanak, on priječi 
selekciju ekonomskih jedinica i radi toga je ubitačan sa nacionalnog, ekonomskog 
i političkog gledišta. 

Iz istih nam se razloga čini da je zaštićivanje i podržavanje općinskih i imovinskih, 
a u posljednjoj liniji i samih državnih šuma, štetno za razvoj ekonomske sposobnosti 
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našega naroda, koji se kraj ovakovih šuma stalno razvija pod nekim neizbježivini 
tutorstvom, koji priječi njegov individualni ekonomski progres. Njihova dioba na sa-
danje vlasnike diktat je vremena. 

Suma ne smije biti sama sebi svrhom, ona smije da postoji samo radi Čovjeka 
i naroda i radi toga moramo šumu prepustiti narodu. Etatizam oduzima šumu od na
roda i radi toga mora prestati. 
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ZMAGO ZIERNFELD 

LASTNA REŽIJA DRŽAVNE GOZDNE UPRAVE V SLOVENIJI 

eldtna površina Slovenije znaša 1,582.481 ha. Od te površine odpade 
na gozde 679.578 ha, torej je okroglo 42.9-% površine pokrite z gozdi.^) 
Ta okolnost je bila predvsem vzrok, da je bila ze pred svetovno vojno 
lesna trgovina in lesna industrija v Sloveniji precej dobro razvita. Sve-
tovna vojna je 'zadala sicer tuđi tej panogi v Sloveniji težke udarce, 

ki jih je pa ta pokrajina vsled dobrih gozdnih razmer kaj hitro prebolela, kajti takoj 
po prevratu se je pričela lesna trgovina in industrija v Sloveniji zopet in sicer Še 
močneje razvijati каког pred vojno in danes zavzema eksport rezanega lesa iz Slo
venije že odlično mesto v naši zunanji trgovini ter prinaša v državno blagajno jako 
znatne posredne in neposredne dohodke. — Razlika med sedanjo in predvojno lesno 
industrijo in trgovino je pa ta, da imajo sedanjo lesno industrijo in trgovino v rokah 
same domaće tvrdke, dočim so jo pred vojno imele skoraj samo tuje tvrdke. 

Nadaljnji vzrok, da se je ta važna narodnogospodarska panoga v Sloveniji po 
vojni mogla tako naglo razviti je ta, da leži veČina gozdov v Sloveniji ob glavnih 
prometnih žilah, ob normalno-tirnih železnicah, ki vežejo Slovenijo neposredno z ino
zemstvom ali pa ob glavnih državnih in deželnih cestah. Ta okolnost omogoča po-
sestnikom gozdov naglo eksploatacijo vseh gozdnih pridelkov in sicer brez večjih in
vesticijskih stroškov. Tuđi okolnost, da meji Slovenija na kraljevino Italijo^ ki radi 
svojih slabih gozdno-gospodarskih prilik trpi na pomanjkanju lesnega materiala in 
je raditega navezana popoinoma na uvoz lesa iz inozemstva, je močno vplivala na 
razvoj lesne trgovine in industrije. Vse te okolnosti so pa istočasno tuđi vplivale na 
vpraŠanje, kako in na kakšen način naj lastnik gozdov у Sloveniji svoje glavne gozdne 
pridelke — les i n d r v a —• izkorišča. Tuđi za državne in pod državno upravo se 
nahajajoče zakladne gozdove so bili ti momenti pri reševanju tega vprašanja merodajni^ 
posebno radi tega, ker leži večji del teh gozdov neposredno ob italijanski državni 
meji in ker obstojajo v teh gozdovih še razmeroma dobro ohranjene izvozne ceste, 
izvozna pota in vzpenjače, ki omogočajo brez veČjih investicijskih stroškov spraviti 
glavni produkt teh gozdov do najbližjih železniških postaj. 

Sicer odpade od gori navedene gozdnate površine le 2.26% na državne in zakladne 
gozdove, kljub temu pa je važno, kako naj se ti gozdovi izkoriščajo. Vsaj od tega ni 

1) Glej Ing. Anton Sivic: ..Gozdarsivo" ~ Trgovski Hst Ljubljana, 1926, št. 6. 
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odvisna le državna go:dna .^e-nta. ampak tuđi oh^anitev 1Љ gozdov in plodomsnost 
gozdnih tal. 

Po sedaj veljavnih gospodarskili osnovali znaša letni etat teh gozdov 72472 plm'̂  
porabnega lesa in dr\^ za kurjavo. 

Od te množine gre na : 
glavni užitek 54795 plni* 
vmesni ,, 12057 
postranski užitek 4910 ,, 
izvenredni ,, . . "710 .. 

Skupa] torej 72472 plm^ 
Ker se većina teh gozdov razprostira v visokem Iiribovju, к"ег zapade po zimi 

mnogo snaga, se seka v vseh verskozakladnih gozdovih na Gorenjskem poleti; zimska 
sečnja je v navadi samo v verskozakladnih gozdovih na Dolenjskem. 

Do prevrata se je izkorišcal skoraj ves letni etat v lastni režiji državne šumske 
uprave. Le тапјзе količine lesa in drv, ki so jih potrebovati obrtniki in domačini-
poljedelci za lastne potrebe, kakor n. pr. za popravo stanovanjskih in gospodarskih 
poslopij in manjše količine lesa v zelo oddaljenih gozdnih oddelkih so se oddajale 
oziroma prodajale na panju. Vso ostalo, za vsakoletno seČnjo predviđeno množino 
porabnega lesa in drv za kurjavo, je pa biv^a avstrijska državna šumska uprava po-
sekala, izdelala in tuđi 'zvozila v IcLstni režiji; gospodarilo se je torej v lastni režiji 
V šlrsem pomenu besede. Kar je bilo sposobnoga lesa za žago (žagovce 4—б m dolge 
in od 20 cm srednjega ргелега navzgor^ je tak'-atna uprava spravljala na svoje žage 
tec ga tam prodala lesntm trgovcena. DrobnejŠi material, kakor jamski les, droge in 
drobnejši stavbeni material, je pa zvozila do bližnje železniške postaje in je sorti-
mente tam prodala, navadno — loco vagon. Les se je torej takrat prodajal ali loco 
žaga ali pa loco najbližja železniška postaja. Da ta metoda izkoriščanja ni bila slaba, 
nam dokazuje že dejstvo, da se je ista obranila več desetletij; dokazujejo nam pa 
tuđi posamezni skoraj izključno le naravnim potom nastali krasni mlajši sestoji, ki 
jih imamo v teh kraj ih. 

Ob splošnem evropejskem prevratu leta 1918. je nastal prevrat tuđi pri izkoriščanju 
državnih in verskozakladnih gozdov v Sloveniji. —• 2e v letu 1919 se je v teh gozdovih 
popolnoma opustila izdelava lesa in drv v lastni režiji šumske uprave ter uvedla 
prodaja porabnega lesa in drv za kurjavo na panju. Iz prej intenzivnega gozdnega 
gospodarstva se je namah prešlo v ekstenzivno gospodarjenje v teh gozdovih. Ta 
način izkoriščanja prodaje lesa na panju je trajal do leta 1922. V tem letu so se 
manjše količine lesa pričele zopet izdelavati v lastni režiji Šumske uprave, pozneje 
vsako leto vedno več in tako bodo v kratkem državne šumske uprave vso množino 
letnega etata izdelale v lastni režiji ter prodajo lesa na panju popolnoma eliminirale, 
ako ne priđe do nepričakovanega preokreta. 

Razmotrivanje, zakaj se je leta 1919 opustila izdelava porabnega lesa in drv za 
kurjavo V lastni režiji uprave, ne spada v okvir te razprave. Namen te razprave 
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je na kratko navesti le glavne razloge, ki opravičujejo izdelavo lesa v lastni režiji 
uprave V teh gozdovih. 

Dva vzroka sta predvsem, ki naravnost zahtevata, da se ti gozdovi izkoriščajo 
V lastni režiji državne uprave in sicer gozdnovzgojni in finandelni. Kot prvega sem 
navedel gozdnovzgojnega, ker se mi zdi ta važnejši od drugega, čeravno se tuđi dru-
gemu iz državno-finančnega stališča ne more odrekati velike važnosti. 

Gozdnovzgojni momsnt.у vseli državnih in verskozakladnih gozdih v Sloveniji 
se že več desetletij gospodari po gospodarskih osnovah, ki so jih sestavili priznani 
gozdarski veščaki. Po sedaj veljavnih gospodarskih osnovah se izkorišča: 

1) z oplodno sečnjo 65487 plm« 
2) s prebiralno seČnjo 5983 „ 
3) s sekanjem na golo 1002 

Kakor je iz navedenih številk razvidno^ prevladujev teh gozdovih oplodna sečnja; 
prebiralna sečnja je predpisana samo se v visokih in moČno eksponiranih legah. 
Izkoriščanje lesa s sekanjem na golo. ki je bilo do leta 1913 skoraj še splošno v na
vadi, se je malone popolnoma opustilo. Glavni vzrok, da se ne delajo več goljave, 
je bil naslednji: 

Pri desetletnigozdm reviziji leta 1913 se jeugotovilo, da se j e v po vetru nastalih 
goličavah in manjših praznotah, dalje na kopiščih, kjer se je žgalo svojčas oglje, ob 
obronkih čest in izvoznih potov. ob robu starejših sestojev in na vseh gospodarskih 
presekih naselilo naravnim potom zelo gosto mladje. Ta ugotovitev je predvsem dala 
takratnemu taksatorju povod, da je za prihodnjo desetletno dobo za L 1914—1923 
predpisal v gospodarski osnovi oplodno sečnjo. Z uvedbo tega modernega načina 
gozdnega gospodarstva se je uvedel tuđi nov način pomlajevanja. Do takrat običajno 
uraetno, z visokimi stroški združeno pomlajevanje (setev in saditev), ki ni bilo v ni-
kakem pravem razmerju z uspehi, se je nadomestilo s cenejšim naravnim pomlaje-
vanjem. Uspehi tega naravnega pomlajevan'a so povsem zadovoljivi in nobenega 
dvoma ni, da je k temu pripomoglo v veliki meri tuđi izkoriščanje lesa v lastni režiji 
uprave. — Ta moderni način vzgoje gozdov potom oplodne sečnje zahteva od gozdnega 
osebja mnogo duševnega in fizičnega napora, ker se mora skoraj z vsako posamezno 
skupino dreves, z vsakim posameznim podrastkom posebej gospodariti, da se v kratki 
dobi 10—15 let, ki je v teh gozdovih kot pomlajevalna doba predpisana, doseže 
zaželjeni uspeh. Vsak podrastek se mora pravilno proceniti, preden se iz^nrši izka-
zovanje. Upoštevati se moralo vse talne in vse lokalne razmere. Posamezne faze 
sekanja, kakor pripravljalno sekanje, oplodno sekanje, prosvitljenje.. ponovno pro-
svitljenje do končne odstranitve preostalega drevja, se morajo izkazovati- in tuđi 
izvršiti z vso previdnostjo in natančnostjo, upoštevajoč pri tem vse momente, ki so 
za naravno pomladitev in za ohranitev teh gozdov ter zboljšanje talnih razmer po
trebni. To moderno, na naravo naslanjajoče se gozdno gospodarstvo zahteva tuđi 
od gozdnih delavcev — osobito pa od sekačev, da pravilno podirajo odkazano drevje, 
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da se ostalo drevje in mladi narasčaj obvarujejo poskodb. Zahteva od delavcev mnogo 
truda, napora, predvsem pa tuđi razumevanja in ljubazni do gozda. Neobhodno 
potrebno je, da so pri vseh gozdnih manipulacijah, posebno pa pri sekanju (pođi-
ranju) lesa in spravljanju dstega iz gozda, zaposleni izurjeni in zanesljivi gozdni 
delavci. Od teh je v veliki meri odvisen uspeh naravne pomladitve ter ohranitev 
tal in gozdov. 

Samo ob sebi je pa umevno, da smatra vsak trgovec, tako tuđi lesni trgovec 
kupcijo, ki jo sklene, za popolnoma spekulativno zadevo, ki naj mu vrže kolikor le 
rnogoČe visok čisti dobiček. Kupee lesa na panju zastopa le svoje interese, vprasanje 
obranitve gozdov in zboljšanje taistih ne priđe zanj v poštev, ker ni v njegovem 
interesu. Kupee, ki kupi les na panju, skuša ga posekati, izdeiati v sortimente in 
spraviti iz gozdo\^ kolikor le mogoce poceni. Vsled tega sprejme v delo take delavce, 
ki mu to delo izvrše najceneje. Dogodi se radi tega čestokrat, da ima kupee, ki kupi 
les na panju, v gozdu zaposlene teke delavce, ki v gozdnih manipulacijah nišo izve-
žbani in nimajo nobenoga pravega smisla za gozd. Posledica tega je nemarnost pri 
sekanju in spravljanju lesa iz gozda^ pri čemur trpi ne le mlad naraščaj, ampak se 
poškodujejo tuđi stojeća debla in gozdna tla, pa naj bodo prodajni pogoji za prodajo 
lesa na pan'u se tako temeljito sestavljeni. Naj vsebujejo, vse za ohranitev gozda 
potrebne predpise in dolocbe, vendar gozdnemu osebju ni mogoce delavcev tako 
temeljito nadzorovati, da bi pravoČasno prepre^ilo vse poškodbe. Tuđi nima onega 
vpliva na delavce, kakor ga ima pri izdelavi lesa v lastni režiji, ko delavce samo 
sprejme v delo, jih izvežba in jih samo plačuje. Vzoren red v gozdu, od .kojega 
sta odvisna uspeh in ohranitev gozdov, je mogoce gozdnemu osebju vzdržati le tedaj, 
ako v gozdu popolnoma samostojno gospodari. 

Iz navedenega sledi, da jeizgozdno-vzgojnegastališča in stališča ohranitve gozdov 
in gozdnih tal v teh moderno urejenih gozdovih edino izdelava lesa v lastni režiji 
šumske uprave pravilna in upravičena metoda. 

Financni moment. Vsak upravitelj večjega gozdnega kompleksa mora pri pro
daji gozdnih produktov posebno pa pri prodaji glavnih gozdnih produktov — po-
rabnega lesa in drv za kurjavo —• paziti na to, da proda te produkte kar le mogoce 
dobro. 

Najvišji financni efekt — najvišjo gozdno rento ^ je v pravilno urejenih državnih 
gozdovih, h katerim spadajo brezdvomno tuđi državni in verskozaMadni gozdovi 
V Sloveniji, mogoce doseći le z izdelavo v lastni režiji, Le tedaj, ako šumska uprava 
predpisani letni etat izdela in ga izvozi v lastni režiji, gre podjetniški dobiček v dr
žavno blagajno. 

Poleg tega dobička imamo navadno še čisti dobiček režije napram prodaji na panju. 

Režijsko poslovanje pri posameznih Šumskih npravah v področju Direkcije šum 
V Ljubljani v poslovnih letih po prevratu izkazuje naslednje ciste dohičke: 
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Procentualno odpada od celotnega bratto-izkupička na čisti dobiček v posameznih 
letih, kakor sledi in sicer: 

V letu 1922/23 24-7% 
V letu 1923/24 - • 32-2% 
v l e t u 1924/25 15-9%. 

Kakor kažejo izkazi čistega dobička, je izdelava v lastni režiji državne šumske 
uprave V teh gozdovih tuđi iz financielnega staliŠča upravičena. Toda tuđi, če bi ta 
čisti dobiček ne bil tako znaten. bi bila v teh gozdovih lastna režija že zgolj iz 
gozdnovzgojevalnega stališca upravičena. Sicer se pa državna uprava pri izkoriščanju 
svojih gozdov nikakor ne sme postaviti na izključno stališče financielnega uspeha, 
na stališče same rentabilitete gozdov, ampak mora gledati tuđi na obče koristi, po
trebe prebivalstva, (nacijonalno) domačo industrijo, trgovino in obrt, ter je upra
vičena da doprinese z oz;irom na te momente do gotove mere financielne žrtve. 

Tem zahtevam je mogoČe zadostiti le z izdelavo v lastni režiji; le v tem slučaju 
je državni Šumski upravi mogoče, da popolnoma prosto razpolaga z materialom, ki 
je v gozdu. 

V letošnjem poslovnem letu, t. j . 1925/26, — režijske poslovno leto traja od 1. 
oktobra do 30. novembra, —• se bodo izdelale naslednje množine materiala v lastni 
režiji 

pri šumski upravi na Bledu: porabnega mehkega lesa 19700 plm 
lubja 3700 prm 

pri šumski upravi v Boh. Bistrici: porab. mehkega lesa 8170 plm 
trdih drv 1600 prm 

pri šumski upravi v Kranjski gori: porabn. mehkega lesa . . . . 4565 plm 
pri šumski upravi v Kostanjevici: hrastovine 932 plm 

drv okroglo 5000 prm 

* 
Nobenega dvoma ni, da je prodaja lesa na panju za gozdno osebje najkomo-

dnejša metoda. Pri tej metodi osebju ni treba iskati nikakih delavcev, ni mu treba 
pogajati se ž njimi ter sklepati akordov. Skrb za njih zavarovanje zoper bolezni in 
nezgode odpade. Kljub temu pa mislim, da se ne motim, ako trdim, da večji del 
strokovnega gozdnega osebja v Sloveniji zagovarja izdelavo v lastni režiji, ker edino 
z režijo je mogoče imeti v gozdu pravi red, od katerega, kakor sem popisal, ni od-
лазпа le gozdna renta, ampak tuđi ohranitev gozdov in gozdnih tal. 
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IGNJAT ROT 

TARIFNA POLITIKA 
rvoga oktobra 1925. stupila je na snagu nova željeznička tarifa i željez
nička saobraćajna uredba, kojom je dat pravac novoj tarifnoj politici naše 
države. Tim povodom zadržat ćemo se na našoj tarifnoj politici. 

Dok se još tarifna politika krojila u Beču i Pešti, držali su vlasto
dršci na umu samo interese tih gradova i onih industrijskih centara 

oko njih, koji su bili vezani željezničkom mrežom sve do morskih luka — Trsta i Rijeke. 
Tako su bile izradjene lokalne, medjunarodne savezne i specijalne tarife, koje su da
vale naročite povlastice tim gradovima i industrijskim centrima. Ta tarifna politika 
omogućila je, da se iz gornje Slovačke na stotinu km dovažaju trupci na preradu u 
Peštu a odanle gotova roba vodenim putem preko Željeznih vrata (predana prometu 
3. X. 1988. god.), ili željeznicom do Trsta i Rijeke, za koje luke su važile refakcije do 
30% (Refakcije su na godinu iznašale 11,000.000 Kr.). Lokalne tarife nisu dopuštale, 
da se grad ja i ogrijevno drvo dovozi u Vojvodinu iz naših krajeva, već je bilo povolj
nije prevoziti ogrijevno drvo iz krašoserenjske županije vodenim putem do Bečke-
гека ili željeznicom u sve ostale veće gradove. Išlo se tako daleko, da su se jelovi trupci 
splavljali —' do Tise i samom Tisom — do pilana, koje su imale zadaću preraditi te 
trupce i snabdijevati Vojvodinske krajeve gradjom. 

Kod predratne izgradnje industrijskih kolosjeka i dostavljanja vagona išlo se pri
vredi na ruku tako, da su se uračunavali samo režijski troškovi za taj rad. Isto tako 
dobivala je šumska privreda refakcije prama prevezenim količinama. Bilo je to za 
trupce, koji su voženi na pilane, tvornice žigica,' tvornice celuloze, za taninsko drvo^ 
za ekstrakt kao i za razne polu- ili cijele fabrikate za inozemstvo. Nastojalo se takove 
refakcije dobiti u saveznim tarifama. Zato je bilo moguće, da si šumska privreda 
prokrči put po cijelom svijetu. Neka služi ovo kao primjer. Iz stanice Dobrljin pre
važale su se jelove daske za Rijeku, uz podvoznu cijenu od К 88 po 10.000 kg. t. j . : 
88-— Sv. Fr. preračunano po današnjem kurzu u 968 Din. Dok se po danas važećoj 
eksportnoj tarifi plaća za prevoz istog materijala 1.228 Din. К tomu treba dodati 
troškove oko carinjenja 200 Din. 

Takove nepovoljne prilike zadesile su našu šumsku privredu god. 1918. Uslijed 
takovih tarifa nismo bili u stanju obskrbljivati Vojvodinu gradjcni i ogrijevom, dok 
je to Rumunjskoj i Cehoslovačkoj bilo moguće. 

Po svršetku svjetskoga rata, uslijed sveopće oskudice na svim vrstama materijala, 
našoj je privredi bilo omogućeno izvagati veće kokčine m.aterijala.u razne države i 
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kraj slabije tarifne politike. Stavljene su bile van snage za našu privredu dobre 
medjunarodne i savezne tarife, a ostavljene su na snazi nevaljane lokalne tarife. I te 
su povišene. Naročito stavljeni su u viši razred trupci za preradu i ogrjevno drvo, koje 
se vozi u zimskoj sezoni. To je dalo povoda Jugo slovenskom Šumarskom Udndenju 
da je na kongresu. 1922. god. u Beogradu osnovalo VI. sekciju, i stavilo joj гс dužnost 
vodjenje brige oko željezničke i carinske tarife. 

Ta sekcija održala je nekoliko sjednica u prisustvu interesiranih korporacija te je 
zaključila obratiti se na nadležna ministarstva. U predstavci od 20. II . 1923. god. • 
na Ministarstvo Saobraćaja traženo je, da se prije svega ukine zasebno računanje po 
vicinalnim željeznicama, da se uvede računanje u jednom sta\^u i da se provede dekla-
sifikacija robe prama pravom stanju stvari i da se nastoji doći do saveznih i medju-
narodnih tarifa. Takovom zahtjevu priključile su se i druge korporacije. Tako je na
stojanjem iz krugova šumarske privrede pokazan put novoj tarifalnoj politici^ koji 
vodi do danas postojeće željezničke tarife. 

Šumarsko Udruženje ima bezuslovno pravo da se bavi pitanjem tarifne politike 
i izgradnje željeznica^ koje vode do boljeg iskorišćenja naših šuma i time do blago
stanja naše države. Danas postojeće željeznice u Hrvatskoj i Slavoniji imamo zahvaliti 
nalim sumama. Kako je poznato god. 1872. osnovana Krajiška Investicijona Zaklada 
u Zagrebu, koja je djelovala do 1912. god. Njena je zadaća bila da prihodom svojih 
šuma omogući izgradnju željeznica, vodenih i drugih puteva. Prama propisima te 
zaklade imalo se 5б7з% upotrijebiti .za izgradnju željeznica. 

Doista je Krajiška Investicijona Zaklada na naše željeznice potrošila nekih 45 
milijuna zlatnih kruna. Prva takova sagradjena željeznica ide Savskom dolinom do 
Broda i do Mitrovice. 

Iz toga fonda sagradjene su slijedeće željeznice: 
Vinkovci—Brod god. 1878. sa troškom od 3,892.330-81 zl. for. 
Sisak—Dobrliin god. 1882. sa troškom od 3,846.768-90 
Sunja—N. Gradiška god. 1888. i N. Gradiška—Brod god. 1889 8,097.346-83 
Vinliovci—Mitrovica sa troškom od 3,630.Б25'67 „ 
Vinkovci Brčka god. 1886. sa troškom od 660.000'— ,, 
Željeznički most—BrČka sa troškom od 120.000'— 
Osijek Batrina—Požega god. 1894. sa troškom od 160.000'— 
Caprag—Vrginmost—Karlovac god. 1904. sa troškom od 1,100.000"— ,, 
Dngo Selo—Novska god. 1896. sa troškom od .548-000'— ,, 

Dati su još neki manji i veći doprinosi za izgradnju vicinalnih željeznica. Osim 
toga potrošeno je oko 700.000 zl. forinti za regulaciju Save u Zemunu i igradnje pri
staništa. Postojala je namjera izgraditi u Zemunu modernu riječku luku sa skladi
štima. Do toga nije došlo iz razloga, jer je općinsko zastupstvo bilo protivno takovom 
projektu. 

Imovne Općine i Zemljišne Zajednice, pojedine općine i županije doprinašale su 
takodjer za izgradnju naših željeznica i to ponajviše iz prihoda šuma. 

Do 1908. god. bilo je sagradjeno 1028 kim normalnih vicinalnih željeznica i to: 
Barcs—Pakrac 1885. god., 131 km sa troškom od 21,,000.000 zl. Кг. 
Zagorska 1888. god., 133 km sa trcskoni od 12,400.000-—-
Varaždin—Golubovcc 1888. god., 34 km sa troškom od . . .' 3,180.000 
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19 km sa 
26 кш sa 

121 km sa 
116 km sa 
106 km sa 
81 km sa 
82 km sa 
99 km sa 

troškom 
troškom 
troSkom 
troškom 
troškom 
troškom 
troškom 
troškom 

od . . 
od . . 
od . . 
od . . 
od . , 
od . . 
od . , 
od . . 

. 1,200.000 
. 4,958.800 
. 9,928.800 
. 9,940.000 
. 9,034.400 
. 2,620.400 
, 7,368.600 
. 12,676.200 

Rama~\rrdnik 1889. god. 19 km sa troškom od . . . . 1,200.000-- z] Ki 
Vinkovci—Вгбко 1893. god, 
Osijek—Batrina 1894. god. 
Diigoselo—Novska 1896. god. 
Križevci—Virovitica 1899. god. 
Rnma—Klenak 1904. god. 
Vinkovci—Županja—Osijek—Vrpolje 1902. god. 
Caprag—Vrginmost—Karlovac 1907. god. 

Za te vicinalne željeznice potrošeno je ukupno 109,189.200 zlatnih Кг., od toga 
otpada 15% nadoprinos općinai 8% na Krajišku Investicijonu Zakladu, dočim ostala 
svota podmirena je privatnom inicijativom i od strane države. 

Nažalost moramo konstatovati, da usprkos tome, što su te željeznice izgradjene 
iz prihoda naših šuma, ipak su nakon dogotovljenja predane u upravu vlasti, koje su 
vodile tarifnu politiku na našu štetu a u njenu korist. 

Odkad su si podijelili ulogu spoljne trgovine oba austro-ugarska ministra trgovine 
zanemarili su naše dalmatinske i primorske luke, te su se više starali oko izgradnje 
tršćanske i riječke luke. -Nastojali su dobiti u svoje ruke subvenčijonirana parobro
darska društva, koja su trebala služiti toj vanjskoj trgovinslcoj politici. A ta je po
litika išla za tim, da Austrija izveze svoje industrijske a Magjarska svoje poloprivredne 
proizvode. 

God. 1901. donesen je zakon, kojim se uredjuje pitanje slobodne plovidbe i sub
vencije parobrodarskih društva, da bude to veće takmičenje, jer su subvencije davane 
po tom zakonu. Za nove brodove veće nego za stare u svrhu, da se tim više trgovačkih 
brodova sagradi. Isto tako se davala parobrodarskim društvima subvencija po pro
valjenoj morskoj milji. To je bio razlog, da se šumski proizvodi šalju u te luke, radi 
nižeg podvoza. Izvoz drva iznašao je 43"340 od cjelokupnog izvoza. Samo šumarska 
privreda Bosne služila se lukom u Gružu, Šibeniku i Metkoviću, gdje se godišnje iz
vozilo oko 550.000 m* jelove gradje. 

Okolnost, da je trgovina bila zajednička, ne daje nam m.ogućnosti da iznesemo 
tačne statističke podatke o našem izvozu. Poznat nam je jedino cjelokupni izvoz. 
Ne možemo se statističkim podacima poslužiti još i zato, jer se u poslijednje doba 
nisu uzimale u obzir pojedine vrste drva, izvezene u inozemstvo, a željezničke stati
stike do u novije doba nije bilo. 

I riječna je plovidba uživala subл^enci]e, te se naročito velika važnost polagala 
•na prevoz živežnih namirnica i drva. 

Poslije 1918. god. prevažalo se malo drva, jedino za ogrijev i to u mjesta, koja su 
ležala pored voda. Uslijed prevelikih prevoznih troškova, nismo se mogli riječnom i^lo-
vidbom služiti. 

Trgovina drvom tijesno je vezana o tarifnu poliiiku. 0 njoj ovisi kamo se imaju 
naše preradjevine prevažati, da suzbijemo konkurencije Rumunjske, Cehoslovačke, 
Poljske a donekle i Austrije. Kumunjska stoji na prvom mjestu zato, jer je kvaliteta 
njene smrekovine i jelovine mnogo bolja od naše bosanske. Osim toga prevaža svoje 
•drvo iz Erdelja sa pretovarom do Galca. 
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Nadalje drvo iz Bukovine se plavi rijekom Bistrom do Pijatre, tu se veže u dvo
struke splavove, od kud ide Seretom i Dunavom do Galca. Već prije svjetskoga rata 
ovim je putem izvezeno 20.000 vagona čamovine i oko 170.000m^ trupaca. Prije mnogo 
godina donašale su stručne novine polemike o ,,bosanskoj opasnosti", koje su se rodile 
iz straha, da će bosansko drvo potisnuti čamovinu iz Erdelja i Bukovine. Danas mo
ramo nažalost ustanoviti, da bosansko drvo uslijed vrlo visoke tarife, ne može naći 
prodju. 

CehoslovaČka osvojila je većinom tržišta u Njemačkoj, jer graniči s njom i podr
žava dobru riječnu plovidbu, sve do sjeverne Njemačke, koja na drvu najviše osku
dijeva. Isto tako ima prikladne veze iz Slovačke za Magjarsku i preko Slovačke u 
Slesku. 

Ugovorom zajamčen je Austriji prevoz kroz Cehoslovačku гг Njemačku uz povoljnu 
podvoznu cijenu, zato pruža istu pogodnost Austrija Cehoslovačkoj kod izvoza u Švi
carsku i Francusku. 

Austrija je dala dva primjera kako se .rukovodi tarifa prama opasnoj konkurenciji 
susjeda. Po austrijskoj tarifi iz pogranične stanice Rosenbach do Švicarske stanice 
Buchs, važio je znatan popust za ogrijevno drvo. Da se time ne raože služiti naša dr
žava, dato je ograničenje na 350 kim tako, da mi ne dodjemo u obzir za tu pogodnost. 
Drugi je primjer taj, da se po novoj austrijskoj tarifi povisuje za oko 260 Din po vagonu 
za gradju prama Švicarskoj stanici. Iz tih je razloga od velike važnosti, da se dodje do. 
povoljnih saveznih tarifa, koje isključuju samovoljno povisivanje podvoza naših su
sjeda. Jadranska tarifa daje pogodnost susjednim državama uz izvjesni popust. Na 
istoj bazi imala bi se zaključiti jadranska tarifa, koja daje pogodnost kod prevoza 
od 30% od tarifskih cijena, dok mi ni kod jednog, a ni kod drugog ugovora nemamo 
tu pogodnost od 30% kod prevoza naših diva kroz susjedne države. 

Zastupamo gledište da je željeznica industrijsko poduzeće, kao i šumska privreda, 
zato treba biti i osnovano na čisto trgovačkoj bazi, te ima služiti interesima države i pri
vrede. Zato smo za kartelsko obračunavanje u željezničkom -prometu. 

Pod željezničkim kartelom ima se razumjeti utanaČenje, kojim su se jedna ili više 
željeznica obvezale, da će podvozne stavove instradirati, promet razdijeliti u relaci
jama, koje najviše njezinom uplivu podleže i potrebama odgovarju, da će se stanovitim 
običajima podvrgavati i da će svako drugo rukovanje, što se ̂  osi 5̂ г njezinim gospodarskim 
prilikama, suzbijati, te time zapriječiti sve što je protivno njenom prometu. Kartel ima 
dvije strane svoga djelovanja: jedna se tiče publike, a druga željeznice u korist pu
blike, jer je pretpostavka izjednačivanje podvozne tarife u pojedinim takozvanim re
lacijama, koje sačinjavaju konkurenciju. Primjerice Beograd—Bratislava—Regens-
burg,—Osijek—Ziirich i recimo Slatina—Trst. 

U pitanju su sve udaljene relacije, tako da i najdublja relacija uz istu cijenu vozi 
kao i najbliža. Tim je skučeno slobodno tarifiranje, tako zvana konkurencija na 
manjim relacijama, jer ih sedozvoljavaslobodno pojedinimželjeznicamaponjezinimna-
zorima i potrebama ustanoviti. Taj sistem ima i protivnika, jer pojedini misle, da 
se time dižu podvozne cijene. Ali u istini nije tako. Ako pojedine željeznice drže na 
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umu svoj izvoz, od kojega su šumski proizvodi najjači, sa namjerom unapredjivanja 
polučiti će se uz takav kartel sa željeznicama naših susjeda i srednje-evropskih država 
veliki uspjeh za šumsku privredu. To je pitanje veoma važno, jer si je ona sa ve
likim naporom prokrčila put na talijansko, španjolsko, francusko, belgijsko, švajcarsko, 
englesko, madžarsko, austrijsko, a donekle i njemačko i amerikansko tržište, gdje 
se bori protiv strane ponajviše protiv čehoslovačke, rumunjske, poljske i donekle protiv 
austrijske konkurencije. Kod takovog kartela veliku bi ulogu igrao izvoz za švaj-
carsko, francusko i belgijsko i nastojanje, da рополто osvojimo njemačko i madžarsko 
tržište. 

Tarifna politika sliči mostu, čiji su piloti robna statistika, na temelju kojih se 
dadu ustanoviti režijske cijene. Nadalje rentabilitet pojedinih pruga uzima u obzir 
konzularne i strane tržne izvještaje, koji objavljuju cijene, koje se imaju dovesti u 
saglasnost sa prevoznom cijenom robe. Na takovim pilotima gradi se temelj u klasi
fikaciji robe po pravoj vrijednosti i na čijem temelju se dižu stupovi lokalne izvozne 
savezne i kartelne tarife. 

Na tome se veže vanjska i unutarnja trgovina, koja vodi do blagostanja države i 
pojedinca, jer se povezuju krajevi bogati šumama, sa onima, koji drvetom osku
dijevaju. Željeznička tarifa, koja je sada na snazi, sastavljena je velikim trudom i 
naporom. Izradio je šef tarifalnog odelenja Ministarstva Saobraćaja, inspektor, gosp. 
Josip Cugmus, bez statističkih podataka o prometu robe. Zato mi do danas nisu 
poznati režijski podvozni troškovi, koji su podloga tarifne politike. 

Nadalje nije poznato, koje količine i kamo su vožene, te za koja tržišta ide naša 
roba, da se uzmogne ustanoviti razlika vrijednosti izmedju domaće i strane tržne 
cijene i koje podvozne troškove ona podnaša. 

Iskustvo nas uči, da država ne smije biti upućena na jedno tržište, kako je to 
bio slučaj sa Srbijom (zaključak trgovačkog ugovora 6. I. 1906. g. sa Bugarskom) 
pa je Austrija došla u mogućnost da zatvori granice, do 14. III . 1908. god. 

Današnja je tarifa u pogledu klasifikacije robe, sa malim razlikama, prevod stare 
austro-ugarske tarife, koja današnjim prilikama ne odgovara. Ograda ne smije biti jača 
od same zgrade. Stoga pristojba za dostavu vagona na industrijski kolosjek ne smije 
biti veća, nego pristojba za prevoz robe. Ipak pravilnik, koji uredjuje to pitanje do
stave vagona, nije uzeo ni malo obzira na tu okolnost, već je smatrao dostavu va
gona na industrijski kolosjek, dohotkom željeznice. 

Pristojba za dostavu 1 vagona na industrijski kolosjek StubiČke Toplice, iznašao 
je 5 Din. Na industrijski kolosjek ,,Arko" Zagreb, 17 Din, dok je podvoz, za 
ogrijevna drva iznašao 328 Din. do 1./Х. 1925. god. od 15./Х1. 1925. god. 

Po pravilniku od 16./XIL 1925. god. i sada važećoj tarifi od 1. X. 1925. god. 
iznaša dostava za 1 vagon u Stubičke Toplice 93 Din. i na industrijski kolosjek 
„Arko" Zagreb 178, dok podvoz iznaša 188 Din. Uslijed toga je kraj sniženih 
podvoznih stavova, podvoz od utovarne do odredišne stanice 190 Din ili 33% 
skuplji. Pozicija D-25 (ogrijevnog drva jest prevod prijašnje tarife I/B/,H-13-c) samo 
sa malim razlikama, da se primjerice iznad 50 cm na ovu poziciju ne smiju prevažati 
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pilanski odpaci, ogrijeA'-no drvo u cjepanicama. Sa ovim ograničenjem spadaju pod 
jedan red u vozni sta\^ iako su odpaci za pola manje Aaijedni. (D-22-a): Prevoz 
trupaca ne poznaje razliku izmedju orahovine, hrastovine, topolovoga, vrbovog i 
jalšovog drveta, iako je jedno od drugog za 3—4 puta viŠe vrijedno. 

Pozicija D-22-Л': Rezani materijal ne poznaje razlike izmedju prvoklasne slavonske 
hrastovine, rezane kartje, bukovine, jelovih dasaka ili bukovih daščica. Ovi sanduci 
izradjeni su od manje vrijednog drva, nego što je ogrijev. 

Tako bi kod svake pozicije mogli dokazati, da klasifikacija robe ne odgovara i 
da ne može biti temeljem za medjunarodne i sa^^ezne tarife a da se ne popravi. 
Samo odgovarajuća klasifikacija robe može služiti u dobro države i privrede. Samo 
na takovom temelju može se razvijati naša vanjska trgovina i mora osvajati tržišta. 
Za dobru tarifnu politiku potrebna je reorganizacija komercijalne službe, kojoj se 
treba dati sve, što je zato potrebno a ne da oskudjeva na samim tarifama. 

Osim Ministarstva Saobraćaja rukovodi ,^Tarifni odbor'' našom tarifnom poli
tikom, preispitivajući projekte nove i promjene starih tarifa. U tom odboru zastu
pano je Ministarstvo Suma i Ruda jednim predstavnikom^ kojemu pripada teška 
zadaća zastupati ujedno interese državne šumske, drvarske privrede i trgovine dr-
vetom. U to ime skuplja podatke i stavlja predloge odelenje za šumsku trgovinu 
i propagandu, da uzmogne predstavnik Ministarstva Šuma i Ruda, što preporučujemo, 
da se taj odjelak reorganizira i proširi, da može što bolje zastupati povjerenu mu 
zadaću. 

Svaka država favorizira stanovitu privredu i trgovinu. Zato je bilo i moguće, 
da se iz Marselja krovni crijep do vaza u Bosnu i da je moguće po cijeloj Evropi 
razaslati narandže iz južne Italije. Samo naša tarifna politika ne dopušta, da se 
šumska privreda tako razvija, kako njen položaj to traži. Ima i kod nas raznih po
godnosti za stanovite predmete i stanovita mjesta. Tako je za prevoz gradje, tarifa 
povoljnija za Šibenik i Split i za Dubrovnik^ Metković i Zeleniku nešto skuplja, a 
za Sušak najskuplja s razloga, jer se većinom šumska privreda, tom lukom služi. 

Unapredjivanjem unutarnje i vanjske trgovine, znači jačati trgovinu, dok se za-
poslivanjem većeg broja radništva diže porezna snaga. Zato željeznice ne smiju biti 
sredstvo dohodka, već sredstvo za prevoz i unapredjivanje trgovine i privrede. 

Ako tarifna politika krene ovim pravcem i nastavi tu tarifnu politiku, koju je 
rukovodila kod sastavljanja naše prve tarife, šumska će privreda rado usvojiti tu 
tarifnu politiku kao svoju. 

530 


