FAKERESKEDELEM.
A máramarosszigeti fenyőfaárverések.
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márczius hó 3—5 napjain megtartott fenyőtutajfaárverésen
el nem adott mintegy 22.000 m luez- és jegenyefenyő
épületi és műszerfa f. évi április hó első napján uj ár
verésen lett értékesítve.
Ez alkalommal a fejérpataki erdőgondnokság kerületéből
származó mintegy 5000 m 1912. évi termelésű anyagon kivül a
márczius hónapban megtartott főárverésen el nem kelt anyag
mind vevőre talált.
A fejérpataki erdőgondnokság 1912. évi termelésű anyagára —
tekintettel arra, hogy a többi faanyaghoz viszonyítva gyengébb
minőségű és a jegenyefenyő is nagyobb számmal van benne
képviselve — ajánlatot egyáltalában nem tettek.
A többi erdőgondnokságok faanyagának értékesítésénél elért
eredmények a következők:
1. A fejérpataki erdőgondnokság mintegy 3000 m -t kitevő
1913. évi termelésű anyaga a köbméterenkénti 18-30 K átlagos
kikiáltási áron felül T 2 6 % áremeléssel kelt el. Az így elért 18-53
korona átlagos eladási árból l l 6 5 korona esik tőárra.
2. A rahói és tiszaközi erdőgondnokságok 1912. évi termelésű
mintegy 1710 m -t kitevő faanyaga 6 4 5 % felüligérettel kelt el.
Az átlagos kikiáltási ár ezen csoportnál 1890 korona volt. Eladási
ár 20-12 korona, tőár 15-62 K.
Ezzel szemben a rahói erdőgondnokság 1913. évi termelésű
anyaga 1937 koronával, a tiszaközi erdőgondnokság 1913. évi
termelésű anyaga pedig 20-04 koronával adatott el.
3. A bogdáni és fehértiszai erdőgondnokságok kerületében
termelt mintegy 4000 m 1912. évi termelésű faanyag az átlagosan
19-00 koronában megállapitott kikiáltási áron felül 8 5%-al, vagyis
20 61 koronával talált vevőre.
Tőárra esik 15'79 korona. Ezen erdőgondnokságok 1913. évi
termelésű anyaga 20-15 koronával volt értékesítve.
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4. A mezőháti erdőgondnokság mintegy 2000 tn 1912. évi
termelésű anyagát a 18 70 korona átlagos kikiáltási árral szemben
20-08 koronáért vették meg. Az áremelés 7-4%. Tőár 14-53 korona.
Az 1913. évi termelésű anyag eladási ára 19*25 korona.
5. A feketetiszai erdőgondnokság kerületéből származó mint
egy 1000 m 1912. évi; termelésű anyag 7-5% felüligérettel kelt
el, miáltal a 18-60 koronás kikiáltási ár 1999 koronára emelkedik,
mely összegből tőárra 13-45 korona esik
Ezzel szemben az 1913. évi termelésű anyag 19-18 koronával
adatott el.
6. A vaséri erdőgondnokság 1912. évi faanyagából vissza
maradt mintegy 2000 m a 18-50 koronás kikiáltási árral szemben
8-1%-al drágábban, vagyis kereken 20 koronával akadt vevőre.
Ebből tőárra 1088 korona esik.
Az 1913. évi termelésű anyag 1972 koronáért kelt el.
7. A bocskói erdőgondnokság 1911. évi termelésű anyagából
visszamaradt mintegy 2000 m 2-4% felülfizetéssel, vagyis a 13 80
koronát kitevő kikiáltási árral szemben 14-13 koronával adatott el,
amiből tőárra 6'93 korona esik.
8. Végül a mezőháti, feketetiszai és vaséri erdőgondnokságok
kerületéből származó, mintegy 1000 m -i kitevő 1911. évi termelésű
faanyag a 14 koronás kikiáltási árral szemben 16'6% felüligéret
tel, vagyis 16-32 koronával kelt el. Ebből az összegből tőárra
9-31 korona esik.
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Megjegyzem még, hogy a kikiáltási árak ez alkalommal is
ugyanazok voltak, mint az első árverésen.
Itt megemlítem, hogy a mezőháti erdőgondnokság kerületében
az 1912/13. év telén foganatosított gyérítésekből kikerült rudas
anyag, nevezetesen: 2902 drb. 7—8-5 cm vastag I. o. és 8272 drb.
5—6-5 cm vastag 5—6 m hosszú II. o. csáklyarud, 13.388 drb.
3—4 m hosszú 3 5—5 cm vastag komlórud, 77 drb. 9—10 cm
vastag I. o. és 336 drb. 7—8 5 cm vastag II. o. 10—12 m hosszú
dohányszáritórud zárt írásbeli ajánlatok utján f. évi márczius hó
31-én került árverés alá. Az elért eladási ár a kikiáltási árral szem
ben 21°/o-al magasabb. A részletes eredmény a következő:
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Ugyanezen napon került árverés alá ugyancsak zárt írásbeli
ajánlatok utján a mezőháti és feketetiszai erdőgondnokságok rendes
évi vágásaiból, valamint a gyérítésekből kikerült apró anyag,
nevezetesen 8 0 0 0 drb. paradicsomkaró, 6 0 0 0 süritőlécz 1 9 6 . 0 0 0 drb.
szőlőkaró és 2 7 . 6 0 0 drb. gyümölcskaró.
Ebből az anyagkól azonban mindössze 3 6 . 0 0 0 drb. T 9 m
hosszú és 6 4 . 0 0 0 drb. 2 ' 0 m hosszú szőlőkaró kelt el. Előbbi az
ezer darabonként 4 0 koronában megállapított kikiáltási árral szem
ben 0 - 7 % áremeléssel, utóbbi a szintén ezer darabonként 4 2 koroná
ban megállapított kikiáltási árral szemben 0 ' 8 ° / o felülfizetéssel.
A többi anyagra beadott ajánlat későn érkezvén be, tárgyalás
alá vehető nem volt.
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
Közhírré teszem, hogy a Lippó községi (Baranya vármegye)
születésű Salamon József részére 1 9 0 5 . évi október 20-ik napján
15. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított eredeti
bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1 9 1 4 . évi 2 7 3 . szám
alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat adatott ki.
Pécs, 1 9 1 4 . évi április hó 9-én.
Pánczél Ottó
kir. erdőfelügyelő.
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