
A bevételek pedig a következők voltak : 
vadhúsért . . . . . . . . 866 fr 
bőrökért 1 3 2 B 

vadászbérért 373 , 

866 frt 09 kr, 
132 , 80 „ 
373 „ 50 „ 

s igy összesen 1372 frt 39 kr. 
Ezzel szemben pedig a kiadások 1036 frt 13 krt tettek ki. 

Hogy a íisztarttósági hivatalnokok a kellő felvilágosításo
kat maguknak, más segédletek mellőzésével, teljes biztossággal 
megszerezhessék, kerületi füzetekbe beosztott földkönyv állít
tatott fel, mely az illető kerület viszonyait s annak egyes 
alkatrészeit pontosan kideríti és a mely mindig nyilván tartatik. 

Ezen telekkönyvet még további birtokkönyvek egészítik 
ki, melyek a használatokat, a favágatási eredményeket, a 
mindenkori fakészletet, s különösen a becslés és a tényleges 
nyereség közötti különbségeket tüntetik ki, s ezenkívül egy 
ertési könyv is, mely a foganatosított erdőertésitésnek átnézetét a 
költségekkel együtt kimutatja, továbbá a birtokállományi főköny
vek és végre az adótelekkönyv, az összes adók és pótlékok-
kivetése- és tényleges befizetésére vonatkozó kimutatásokkal. 

Tőzsdei-szabályjavaslat a tölgykéreg szállítására*). 
1. Tölgykéreg felvágva és kötegekbe foglalva vagy pe

dig zúzva 100 kilonyi súlyegység mellett árusittatik. Szállí
tás tárgyát képező tölgykéreg vagy cseranyag 1 2 — 2 0 éves 
fordában kezelt sarj erdőből kell hogy termelve legyen. Mi
nőség tekintetében három osztályba soroztatik az anyag s az 
egyes osztályok közötti árkülönbség aként állapittatik meg, 

*) Ezen szabály-javaslatot kereskedői körből vettük és közöljük mint olyant, 
melynek alkalmazásban vétele ugyancsak kereskedői részről ajánltatik. A szerk, 
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hogy az I-ső minőségű anyagra nézve megállapított ár szolgál 
alapul s ehez képest 

a II, minőségű áru az I-nél 2 0 — 3 0 ° / 0 , 
a I I I . minőségű a II-nál ismét 2 0 — 3 0 % - a l olcsóbb. 
2. Első minőségű anyagot az egésséges, eső nem verte, 

húsos, a törzsről származó s kalapálás nélkül lehántott telje
sen sima s fénylő kéreg (Spiegelrinde) képez. 

Második minőségű az egésséges, száraz, ágról nyert és 
kalapált vagy pedig a törzsről hántott olyan kéreg, melyen 
hasadások, pikkelyszerű és párás képződmények is lehetnek 
kisebb mértékben, de mely egészen mohtiszta kell hogy legyen. 

Harmadik minőségűnek vétetik végül a durva, repede
zett , bibircsos és párás kéreg , mely itt-ott mohás is. 

3. Szállítható kéregnek, ha csak a minőséget illetőleg 
különös megállapodások nem jöttek lé t re , az olyön tekintetik, 
mely a most leirt minőségi feltételek valamelyikének megfelelve 
egyik vagy másik osztályba a három közül besorozható, meg* 
jegyeztetik azonban, hogy az eladó köteles vevőnek a kérget, mi
nőségének megítélése végett még a felvagdalás előtt előmutatni. 

Egésséges a tölgykéreg és szállítás tárgyát képezheti, ha 
minden részében száraz. belső oldalán fehér vagy legalább vi
lágossárga. — 2 % - a azonban a szállítandó anyagnak teker
cseknél tartalmazhat felszívott nedvességet a végeken. 

Száraznak mondható a kéreg, ha az őrlés alkalmával 
lisztje kézbe fogva száraz s hosszasabb raktározás mellett nem 
képződnek belőle csomók. 

Nedves és penészes kéreg nem szállítható. 
Ila különös kikötések nincsenek a cserkéreg meglehető

sen egyenlő körfogatu két helyen erősen átkötött kötegekben 
(in Bündeln) szállítandó. 

Kivételes állapotot képez a szállítást illetőleg a rendet
len időjárás főleg a kérgezés idejében (ápril 15-től június 



15-ig) tartó hosszas állandó esőzés; ezen esetekben a börze-
biróság itéli meg vájjon, az elvállalt szállítási kötelezettségek 
beváltására időhaladék engedtessék-e, avagy eladó a tőzsde
szabályok szerinti szállítás betartására, vevő pedig az átvé
telre kényszeríttessék. 

Tavaszi kéreg eladásánál a szállítási határidőt, — ha a 
feltételekben határozottan kikötve nincsen — a börzebiróság 
tűzi ki megjelölve a napot , melyen a szállításnak kezdődni 
kell (május 1-je és 30-ika közt). 

Az alkuban kikötött szállítási határidő szigorúan betartandó. 
Minden átvételt be kell a mennyiség megnevezésével jelenteni. 

Az utolsó levélben kialkudott mennyiség, ha eladó és 
vevő másként nem egyeztek meg, egyszerre jelentendő be. 

Részletszállitásoknál egy teljes kocsiteht rné l , azaz köte
gekbe foglalt kéregnél körülbelül 5400 kilónál, vágott kéreg
nél pedig 10000 kilónál kevesebb nem szállítható. 

Vevő az átvételre ajánlott levélben hívandó fel. ki vi
szont köteles a levélnek megérkezése után három nappal az 
átvéti állomáson megjelenni, s 1 2 órával a megérkezés után 
az átvételhez látni, mely a megkezdés után megszakítás nél
kül folyik a nappali órákban, kivéve a vasárnapokat, ünnep
napokat és esős napokat. 

Ha a súly meghatározását illetőleg különös feltételek 
nincsenek, a vasúti hivatal méríegezése irányadó. 

A minőségi különbségek megállapítása aként történik, 
hogy a felek kölcsönös megegyezés alapján mintát választanak 
s azt pecsét alatt a börzebiróságnak terjesztik elé a minőség 
meghatározása végett. Ha a mintaválasztásnál megegyezés nem 
jön lé t re , az eziránt megkeresett börzebizottság szakértőket 
küld ki a vitázó felek költségén a mintaválasztás megejtésére. 

E. 


