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A felolvasást a Schuller-féle vendéglőben (V., Alkotmány-utcza 31.) barátságos 
összejövetel követi (étkezés étlap szerint). 
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FAKERESKEDELEM. 

Az 1913. évi fakülkereskedelem ideiglenes adatai. 
Behozatal Kivitel 

métermázsákban 
1913. 1912. 1913. 1912. 

Tűzifa __ 312.625 451.530 2,074.615 2,195.245 
Bányafa 91.023 116.966 659.366 532.176 
Nyersműfa, tölgy 40.611 61.725 365.991 499.386 

» bükk 12.009 7.814 137.082 100.858 
n dió, babér, 

czitrom, olaj 2.089 3.752 12.623 10.992 
v juhar, nyir, 

körte 3.908 10.561 46.235 54.830 
ti kőris, ákácz, 

gyertyán 17.904 20.126 203.968 157.233 
tt hárs, nyár, 

fűz, éger 60.267 24.370 30.618 32.552 
)) fenyő 1,384.968 2,002.192 899.468 940.429 



Behozatal Kivitel 
métermázsákban 

1913. 1912. 1913. 1912. 

Cellulosefa ... . „ ... 253.491 174.400 317.346 30.104 
Fenyőrudak... . . . 67.815 99.377 46.342 41.103 
Keménydonga . . . . . . 60.6S9 83.981 332.475 453.026 
Puhafadonga ... ___ 701 3.646 8.594 7.892 
Vasúti talpfa ... ... 112 044 60.053 338.779 501.028 
Szőlőkaró ... . . . . . . 55.345 72.188 11.133 19.200 
Zsindely . . . ... . . . 48.987 51.192 995 1.998 
Bárdolt tölgyfa... . . . 2.492 3.847 31.437 34.769 

» bükkfa... ___ 9.824 12.627 67.117 95.518 
» fenyőfa 524.507 754.958 213.226 211.488 
» egyéb fa . . . 1.000 2.423 12.650 11.300 

Fürészáru, tölgy ___ 16.304 35.656 871.825 1,063.079 
» bükk . . . 162.065 36.511 1,157.035 1,116.877 
» egyéb lombfa 12.107 31.076 102.410 140.673 
M fenyő ___ 1,823.117 2,592.845 2,896.388 2,626.395 

Nem európai épület
es műfa (nyers és 
fürészelt) .. . . . . ___ 39.245 61.540 926 1.035 

Faszén 23.475 26.369 831.873 850.105 
A külforgalom adatai kifejezésre juttatják a mult év gazdasági 

pangását, bár korántsem teljes mértékben. A behozatalnak majd
nem általános apadása mellett, a kivitel is több jelentékeny válasz
téknál hanyatlást mutat, egészben véve pedig változást nem szen
vedett. 

ó£ 3% ú& 

A máramarosszigeti fenyőtutajfaárverés 
eredménye.*) 

(/. K) A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság és a 
bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó erdőgondnok
ságokból az 1914. év folyamán letutajozandó, összesen mintegy 
289.000 m 3-t kitevő, túlnyomó részben lucz, csekély részben jegenye-

*) Múltkori híradásunk kiegészítéséül közöljük a részletes tudósítást. 
26* 



fenyő-, épület- és műszerfa Máramarosszigeten 1914. évi márczius 
hó 3., 4. és 5. napjain került ezer és ötszáz köbméteres részletek
ben eladás alá. 

Az árverés alá bocsátott famennyiségből a bustyaházai erdő
hivatalra 68.000 m 3, a máramarosszigeti erdőigazgatóságra pedig 
221.000 m 3 esik. A máramarosszigeti erdőigazgatóság ily módon 
értékesített fatömege mintegy 67.000 köbméterrel nagyobb a 
tavalyinál. 

E többlet eredete egyrészt az, hogy az 1911/12. évi kedvezőt
len téli időjárás miatt a kiszállítás szempontjából amúgy is ked
vezőtlen fekvésű vágásterületekről a termelt faanyag nem volt 
mind kivontatható s csak az 1912/13. év folyamán lehetett kihozni. 
Ez a faanyag az 1912. évi termelésű anyag egy jó részével együtt 
(mintegy 16.000 m 3) a mult évi nagy árviz okozta tutajozási 
zavarok miatt nem volt kellő időre letutajozható, miért is a vevő
ket a szerződés értelmében e faanyagok átvételére kényszeríteni 
nem lehetett. Ez a visszamaradt fatömeg is most került érté
kesítés alá. 

A többlet másik tekintélyes részét a rahói és tiszaközi m. kir. 
erdőgondnokságnak mintegy 33.000 m 3-t kitevő fatömege képezi, 
amely eddigelé a „Gárdány", illetve „Margit" gőzfürész bérletével 
kapcsolatosan volt értékesítve és csak a folyó évben került először 
ezer és ötszáz /w3-es részletekben eladás alá. 

Az erdőigazgatóság az előző évi árverés tapasztalatai alapján 
a termelt fa egyrészének (12—22 cm  vastagsági határokkal) mint 
vékony épületi fának külön csoportban való értékesítését ezidén 
is alkalmazta és bár az eredmény itt is mögötte maradt a tavalyi
nak, összehasonlitva a vegyes méretű fánál elért eredményekkel, 
annál aránylag jóval kedvezőbb. 

A kikiáltási árak az ujonan alakított értékosztályoknak meg
felelően a mult évi ténylegesen fizetett egységárakból lettek levezetve. 

A jelen árverésnél alkalmazott értékosztályok a mult évekhez 
képest csak abban különböznek, hogy eddig a vegyes faanyag 9, 
a vékony fa pedig 3 osztályba volt sorozva, mig a folyó évben 
a vegyes méretű fánál csak 7, a vékony fánál pedig 5 osztály képez
tetett. Ezzel az intézkedéssel a kincstár a fakereskedelem körében 
szokásos osztályozáshoz igyekezett simulni. 



Az erdőigazgatóság 1912. évi termelésű faanyagának kikiáltási 
ára ugyanaz volt, mint az 1913. évié, mig az erdőigazgatóság 1911. 
évi termelésű anyagának s a gyengébb minőségű felsőszinevéri 
(bustyaházai erdőhivatal) 1912. évi termelésű faanyag kikiáltási ára 
25°/o-al alacsonyabbra volt szabva. 

Az árverésen, mely szóbeli és Írásbeli volt, a számos— csen
desnek épen nem mondható — érdeklődő mellett 43 árverelő 
vett részt. 

Tekintettel az elmúlt év súlyos gazdasági viszonyaira, amely 
tekintettel arra, hogy a balkánon a teljes nyugalom még mindig 
nem állott helyre, hatását még ma is erősen érezteti, tekintve továbbá 
az árverés alá bocsátott famenyiséget, olyan eredményre amilyet 
az elmúlt évi árverésen elértünk, nem számítottunk. Ennek daczára 
a szóbeli árverés várakozásunknál is jóval kedvezőtlenebb ered
ménnyel végződött. 

Mig ugyanis a bustyaházai erdőhivatal összes fatömegére volt 
szóbeli ajánlat, addig az erdőigazgatóság fejérpataki fájára, úgy
szintén az 1912. és 1911. évi termelésű anyagra, szóbeli árverelő 
egyáltalán nem volt. Ezenkivül a rahói erdőgondnokság 10 rész
lete közül 4-re és a feketetíszai erdőgondnokság 32 részlete közül 
22-re nem volt szóbeli ajánlat. A rahói erdőgondnokság 6 rész
letére tett szóbeli ajánlatok átlaga csak 0'4, a feketetiszai 10 rész
letre tett ajánlatok átlaga pedig l V / p volt a kikiáltási ár felett. 
De a szóbeli ajánlatok egyébként sem voltak — néhány kivételtől 
eltekintve — kielégitőek. 

A bustyaházai erdőhivatal fájára — a felsőszinevéri 1912. évi 
termelésű anyag kivételével — Írásbeli ajánlat nem volt, a szine-
véri fára beadott részletenként 1—1 ajánlat 7 részletnél volt ked
vezőbb a szóbeli ajánlatnál, a 3 utolsó részletnél azonban, mely
nél a verseny egy kissé élénkebb volt, a szóbeli ajánlatok voltak 
kedvezőbbek. 

Az erdőigazgatóság fájának 1913. évi termelésű csoportjai 
mindegyikére — kivéve a fejérpataki erdőgondnokság fáját — volt 
írásbeli ajánlat s ez némi reményt nyújtott arra, hogy a gyenge 
szóbeli eredmények javulni fognak. 

Az Írásbeli ajánlatok felbontása igazolta a táplált remények 
jogosságát, amennyiben az írásbeli ajánlatok jóval meghaladták 



a szóbeli ajánlatokat s egypár kivételével majdnem valamennyi 
részlet az Írásbeli ajánlattevőé maradt. 

Az a körülmény, hogy a nagyobb fakereskedők a szóbeli 
ajánlatoktól annyira tartózkodtak, azt a meggyőződést érlelte meg 
az árverelő bizottságban, hogy ismét a fakereskedők összebeszé
lésével áll szemben. Igazolva látta a bizottság feltevését az ajánlati 
űrlapok kitöltési módja és keltezési ideje, s azon körülmény által, 
hogy pl. a rahói erdőgondnokság minden egyes részletére csak 
1 ajánlat jött be, s bár a 10 részletre 9 fakereskedő czég illetve 
fürésztulajdonos tett ajánlatot, mégis valamennyi 2-5°/o-ot ajánlott 
a kikiáltási áron felül. A többi csoport részleteire is — kevés 
kivétellel csak 1—1 ajánlat volt s azok is bár több fakereskedő 
által nyújtattak be — feltűnően egyformák voltak. 

Az árverés részletes eredménye egyébként a következő: 
I. A máramarosszigeti erdőigazgatóságnál: 
a) A fehérpataki erdőgondnokság 3 ezer köbméteres részletére 

sem szóbeli, sem Írásbeli ajánlat nem érkezett be. Ezt a körülmény 
a fakereskedők a faanyag gyengébb minőségével és tulnagy mére
teivel indokolják. Igaz ugyan, hogy a faanyag igen vastag, és 
minősége sem olyan, mint a többi faanyagé, de azért igen jó 
fürészanyagot szolgáltat. A tartózkodásnak okát inkább abban a 
körülményben kell keresnünk, hogy a fakereskedők nem vettek 
maguknak annyi fáradságot, hogy a faanyagot megnézték volna, 
hanem annak minőségére inkább a régebben eladott anyag híré
ből következtettek. A mult évi átlagos eladási ár ennél a faanyagnál 
19 korona 6 fillér volt. 

b) A  rahói erdőgondnokság 10 ezer köbméteres részletére 
beadott írásbeli ajánlatok — mint legkedvezőbbek — minden egyes 
részletre vonatkozólag 2-5°/o-ot ajánlottak a kikiáltási áron felül. 

Ez az átlagban is 2'5%-ot kitevő felüligéret a 18 korona 90 
filléres átlagos kikiáltási árat 47 fillérrel emeli, vagyis az átlagos 
eladási ár m3-kint 19 korona 37 fillért tesz ki, amiből főárra 
13 korona 62 fillér jut. 

Ezen erdőgondnokság faanyaga az előző években a „Gárdány" 
gőzfürész bérletével kapcsolatban /ra3-kint 1*41 fillérrel alacsonyabb 
áron volt értékesítve. 



c) A tiszaközi erdőgondnokság 23 ezer köbméteres részletére 
tett átlagosan 4 -56%-os felüligéretet az írásbeli ajánlatok ő-07°/o-ra 
emelték és egyetlen egy részletet kivéve, mind magasabbak voltak 
a szóbeli ajánlatoknál. Ezen egy részletre tett szóbeli és Írásbeli 
ajánlat egyforma volt, miért is a részlet a szóbeli ajánlattevőé 
maradt. 

A 6-07°/o felüligéret 1 korona 14 fillérnek felel meg, melyet 
a 18 -90 korona átlagos kikiáltási árhoz adva az eladási árat, 20 
korona 04 fillérben kapjuk meg. 

Ebből tőárra esik 15 korona 55 fillér. 
Ezen erdőgondnokság faanyaga a „Margit" gőzfürész bérleté

vel kapcsolatban /re3-kint 1 korona 13 fillérrel alacsonyabb áron 
adatott el. 

d) A bogdáni és fehértiszai erdőgondnokságok 62 ezer köb
méteres részletére tett szóbeli ajánlatok átlaga 4-62%, de a rész
letek közül egyetlen egy sem maradt a szóbeli ajánlattevőké. Az 
Írásbeli, egyben a legkedvezőbb ajánlatok átlaga 6 -08u/o a kikiál
tási áron felül. Ez 1 korona 15 fillér felüligéretnek felel meg, 
amivel a 19 korona átlagos kikiáltási ár 20T5 koronára emelkedik. 
Ebből tőárra 15*36 korona jut. 

Ezen erdőgondnokságok anyagának mult évi eladási ára 
l - 28 koronával volt magasabb. 

e) A kevelei erdőgondnokság 10 ezer köbméter részletére 
beadott szóbeli ajánlatok átlaga 3*53% volt. Az Írásbelieknél, mint 
legkedvezőbb ajánlatoknál átlagosan 4-91°/o-nak megfelelő 91 fillér 
volt a felüligéret /re3-kint. Az átlagos eladási ár a mult évi 21 korona 
30 fillérrel szemben 19 korona 51 fillér, amiből tőárra 13-59 
korona esik. 

f) A mezőháti erdőgondnokság 29 ezer m 3-es részletére tett 
szóbeli ajánlatok átlaga 2-91°/o, a legkedvezőbb ajánlatok átlaga 
pedig 2-99°/o volt, ami 55 fillér felüligéretnek felel meg. 

Az átlagos eladási ár a mult évi 20 -55 koronával szemben 
19-25 korona, amiből tőárra 13-71 korona esik. 

g) A  feketetiszai erdőgondnokság 32 ezer köbméteres rész
letére tett szóbeli ajánlatok, egy kivételével, alacsonyabbak voltak 
az írásbelieknél s a legkedvezőbb ajánlatok átlagosan 3 i 5 % felül-



Ígéretnek megfelelően 58 fillérrel emelték a 18'60 korona ki
kiáltási árat. 

A 19 korona 18 filléres eladási árból tőárra esik 13-44 korona. 
A mult évi eladási ár 2071 korona volt. 

h) A vaséri erdőgondnokság 21 ezer köbméteres részletére 
beadott írásbeli ajánlatok mind alacsonyabbak voltak a szóbeliek
nél. Átlagos felüligéret 6 '61%, ami 1 korona 22 fillérnek felel meg. 
Az átlagos eladási ár ezzel 18 korona 50 fillérről 1972 koronára 
emelkedett. Tőárra esik 10 korona 60 fillér. A mult évi eladási 
ár 1"37 koronával volt magasabb. 

i) A mezőháti erdőgondnokság 10 ötszáz köbméteres vékony 
épületi farészlete 6f3°/o áremelést ért el, ami 1T0 koronának felel 
meg. Az átlagos kikiáltási ár igy 1670 koronáról 1780 koronára 
emelkedett. A mult évi eladási ár 19-87 korona volt. 

Az idei eladási árból tőárra 14 -32 korona esik. 
j) A feketetiszai 10 ötszáz köbméteres részletre legkedvezőbb 

ajánlatok 7 -27°/o felüligéretnek vagyis M7 koronának felelnek meg. 
Az átlagos kikiáltási ár 1610 korona volt. Átlagos eladási ára 
mult évi 19"18 koronával szemben 17-27 korona. Tőár 1403 korona. 

k) A fehértiszai erdőgondnokság 3 ötszáz köbméteres részle
tére megajánlott felüligéret 67%> vagyis l i 0 korona. Átlagos 
kikiáltási ár 16-40, eladási ár 17-50, amiből tőárra 15-28 korona esik. 

Mult évi eladási ár 1965 korona volt. 
I) A tiszaközi erdőgondnokság 1 ötszáz köbméteres részlete 

8-6° o-nak megfelelő l -42 korona felüligérettel 18'02 korona áron 
kelt el. Tőár 15-83 korona. 

Az erdőigazgatóság 1000 m^-es  részletekben értékesített összes 
faanyaga tehát átlagosan 4'907<>/o áremeléssel, az 500 m 3-ts rész
letekben értékesített faanyag pedig átlagosan 6'975o/o áremeléssel 
kelt el. 

II. Bustyaházi erdőhivatal. 
a) A királymezői felső, bruszturai és németmokrai erdőgond

nokság 52 ezer köbméteres részlete a 1810 korona kikiáltási áron 
felül 2'6°/o-nak megfelelő 47 fillér felüligérettel talált vevőre. Az 
átlagos eladási ár ezzel 18-57 koronára emelkedett, amiből tőárra 
10 korona esik. Mult évi eladási ár 20-02 korona volt. 



b) Ugyanazon erdőgondnokságokból kikerült 10 ötszáz köb
méteres vékonyfa részletre tett ajánlatok a 16-40 koronás kikiáltási 
árat 8-06» o-al vagyis 132 koronával emelték. Az átlagos eladási 
ár tehát 17 72 korona, amiből tőárra 8 korona esik. Ilyen anyag 
a mult évben a bustyaházai erdőhivatal kerületéből nem került 
eladás alá. 

c) Ugyanezen erdőgondnokságokból 1912-ben termelt s a 
mult évben át nem adott 1 ezer /«3-es részletre 2-2<VD volt a 
legkedvezőbb ajánlat, amely a 18-10 koronás kikiáltási árat 40 
fillérrel 1850 koronára emelte. 

Ebből tőárra 10 korona esik. 
d) A felsőszinevéri erdőgondnokság böngésző vágásaiból 

kikerült ugyancsak 1912. évi termelésű anyag a kikiáltási áron 
(13-60 kor.) felül 2'62o/ 0al kelt el, amivel az eladási ár 13-96 
koronára emelkedett, tőárra esik ebből 4 korona. 

Tekintettel arra, hogy eltérőleg az eddigi szokástól az idén 
a termelt apróanyag nem lett a többi anyaggal együtt értékesítve, 
amit vevők eddig ugyancsak a rendes anyagra megajánlott u 0 

felüligérettel volt kénytelen átvenni, — talán jogosan kedvezőbb 
eredményt várhattunk, — figyelembevéve azonban a még ma 
is igen súlyos pénzügyi helyzetet, az eredmény mégis kielégí
tőnek mondható, s ezért az erdőigazgatóság a Minisztériumtól 
nyert felhatalmazása alapján, az árverés eredményét jóváhagyta 
s az árverési jegyzőkönyvalakban készült szerződéseket a leg
kedvezőbb ajánlattevőkkel megkötötte. 

Az árverésen el nem kelt anyagok a jövő hónapban uj 
árverésen lesznek áruba bocsátva, amely alkalommal remélhető, 
hogy ezt az anyagot is megfelelően sikerül értékesíteni. 

ú£ c £ ? ú£ 



Árjegyzés. 
A fakereskedelem helyzetéről közölt tudósítás befejezéséüli 

itt jegyezzük a ma érvényes piaczi nagybani faárakat: 

Puhafaárak. 
Erdélyi áru. 

Efl 

be 

»/« 
3/4 

V4 5 /4 
6/4 8 / 4 

Gyalult áru 

6—12" 
7—12" 
8—12" 
8 - 1 2 " 

NJ .41 

D "3 J3 
•—1 

O -£3 

ílJ p 

S í b 
K 5 S 

260 230 220 

250 220 210 

240 210 200 

250 220 210 

216 196 186 

1. Ui C 

O 4) 

186 

176 

166 

166 

, • " c 

« O ^ 
S - G 

1-1 M 

O 

> 

176 

166 

156 

156 

156 

146 

136 

136 

Az árak nagybani vételnél köblábanként fillérekben vannak 
megadva, Budapest-józsefvárosi paritással. 

Felsőmagyarországi áru. 

Vastagság Szélesség Osztályozatlan 
luczfenyő 

2/4 „ 6 - 1 2 " 200 
2/4 ... 4 - 6" 160 

7—12" 190 
3/i 5 /4 . . . 5 - 7" 160 

8—12" 180 
6 /4 8 /4 _ 5— 7" 170 

8 - 1 2 " 190 

Osztályozatlan lucz
fenyő vagy I I . oszt. 

jegenyefenyő 
180 
136 
170 
130 
160 
140 
160 

Gyalult áru 

Álláspalló 

Lécz I. oszt. 

Zárlécz I. o. 
fillér 

Csaposfa... 
Méretfa . . . 

I. osztályú .. . ... ... — ... — --- 180 
II. 
8—11" 
9—11" 

4/4 -T/4" 
4/4—8/4" 
2 / 2 _ 4 / 4 " 

köblábanként. 

150 
150 
152 
150 
146 
146 

33 K 50 f. maként 
52, 54, 56 K /w3-ként 



Keményfa. 
Korona köbméterenként. 

I-a szlavóniai tölgyrönk ... . . . . . . — — 110—120 
I-a magyar „ --- - - — 65 75 
I-a szláv, tölgyfurnirrönk ... - - .. . 180—190 
I-a „ tölgyboulok 175—185 
I-a magyar » — 130—140 
I-a szlavóniai széles tölgyfriez ... — 120—125 
I-a magyar „ »  — — --- — 110—115 
I-a szlavóniai keskeny tölgyfriez 115 
I-a magyar » ,» --- --- - - --- — 105 
Szélezetlen tölgyfapalló, Szlavónia 135—140 

„ „ magyar — 100—115 
ab rakodó állomás 

I-a párisi áru — ... --- — --- — 165 175 
II. oszt. párisi áru . . . -- - — - 125—135 
Quartier I. oszt ... - 220—230 

„ II. . - - 1 7 0 - 1 8 0 

ab Fiume 

I-a kőrisrönk — _. - — — - — — 50— 65 
I-a jávorrönk . . . — — .. . — — - - 50— 60 
I-a szilfarönk 40— 70 
I-a kőris fürészanyag 100— l lo 
I-a jávor „ - - - 70— 80 
I-a szilfa „ - - - - - 8 5 - 1 1 5 

ab rakodóállomás. 

Bükkfa. 
Gőzölt I-a normál áru, 10°/o röviddel 76 K 
Qőzöletlen „ „ 10°/o „ — 73 K 

ab Budapest 

Gőzölt boulok . . . - - - — 65 K 
Qőzöletlen boulok 61 K 
Keskeny bükkfriezek __ ... — — — — --- — 60 K 
Széles „ — - - 6 2 K 

ab Budapest 

Svájci friezek ._ - — - - 85 Fr 

ab Buchs 

Ágyoldalak, gőzölve ... . . . . . . — .. . — 80 K 

ab Budapest 



Butorlécz 70— 80 K 
ab rakodó áll. 

Bükkhasábfa 10.000 kg  . . ... 215—220 K 
ab Budapest 

Faszén 10.000 kg  . . . 600 K 
ab Budapest. 

(F.) 

úA úA 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Kőváry László nyug. m. kir. főerdőtanácsos, az 
Országos Erdészeti Egyesület alapitó tagja f. évi márczius hó 16-án 
Pozsonyban ethunyt. 

Béke hamvaira. 
Az ákáczfa uj betegsége. A sok esőnek köszönhetjük, hogy a 

mult esztendő nyarán az Alföldön a pázsit nem égett ki és a fák 
a rendes időnél sokkal tovább állottak teljes lombdiszükben. 
Az ákáczfa tudvalevőleg egyike azoknak a fáknak, amelyek már 
nagyon korán elkezdik levelük hullatását, de a tavaly nyáron az 
ákáczfák is üdezölden húzták ki a nyarat és a rendes lombhullás 
idején nemcsak hogy lombjukat nem hullatták, hanem inkább 
másodszor virágzottak. 

Annál inkább feltűnt tehát, amikor egyszer észrevettem, hogy 
egy debreczenvidéki parkban egy ákáczfának egyik ágán a levelek 
már augusztus végén mind lefonnyadtak, sőt a következő hónap 
első felében le is hullottak; hisz a többi ákáczfán ekkor még 
teljes díszében volt a lomb. Néhány nap múlva hasonló jelenséget 
tapasztaltam egy egész  ákáczfán, ennek a lombozata teljesen 
lefonnyadt és leszáradt. 

Nyilvánvaló volt, hogy valamilyen betegség bántja ezeket az 
ákáczfákat. Eleinte arra gondoltam, hogy talán valamelyik faragó 
rongálásával van dolgom, ám egy levágott beteg galy csakhamar 
meggyőzött arról, hogy nem rovarok okozzák a levelek fonnyadá-
sát. Hogy a gyökérzet lenne beteg, nem volt valószínű, mert 
hiszen csak egyetlen egy esetben láttam az egész lomb elpusztu-


