
hátrányba jussanak azon társaikkal szemben, akik hadiszolgálatra 
alkalmatlannak találtattak, vagy mint fiatal népfelkelők felmentettek. 

A háború hosszas tartama mellett azonban ez a rendelkezés 
nem biztosítja feltétlenül a hadbavonultak eredeti létszámbeli helyét. 
A háború kitörése óta sokan mulasztották el önhibájukon kivül 
az erdészeti államvizsgát, mig mások letehették. Méltányos köve
telmény, hogy a harczbavonultak létszámbeli helye részükre ugy 
az állami, mint a magánszolgálatban feltétlenül biztosittassék, 
nehogy hátrányt szenvedjenek azokkal szemben, akik itthon 
maradva, nem hoznak áldozatot a hazáért. 

ú£ ú£ ú£ 

Az orosz erdőgazdálkodás. 

I. 

Figyelemreméltó statisztikai adatokat közöl dr. Endres müncheni 
egyetemi tan ár a ,;ForstwissenschaftIiches Centralblatt" ezidei 
1. füzetében az orosz erdőgazdálkodásról, Faas W. orosz 

udvari tanácsosnak, az orosz mezőgazdasági és földmivelési vezér
igazgatóság erdészeti osztályvezetőjének brosürája alapján, amely 
franczia nyelven jelent meg az 1914. év elején Szentpéterváron. 

Ennek annál különösebb jelentősége van, mert rövid és tömör 
formákban hivatalosan tárgyalja Oroszország fatermelésének és 
fakereskedelmének alapjait és pedig a legutóbbi állapot szerint. 

A franczia nyelvű irat tulajdonképeni czélja félre nem érthető 
és nyilvánvaló, mert utal Oroszország erdőkincseire, amelyek a 
szövetséges Francziaországtól felveendő és a legutóbbi évben 
sörgős szükséggé vált kölcsönügylet útját egyengették. A nyugat
oroszországi stratégiai vasúti hálózat kiépítése a hadianyagok be
szerzése pénzt és ismét pénzt igényeltek, aminek kölcsönzésére 
pedig Francziaország már-már nem volt hajlandó. Oroszországnak 
Francziaországgal szemben az 1913. év végén fennállott összes 
kötelezettségei máris kerek 23 milliárd frankot tettek ki. Szükség 
volt tehát olyan csalogatóra, amely hivatva volt nemcsak arra 
hogy a franczia pénzembereket hajlandóságra és adakozásra han-



gólja, hanem arra is, hogy az orosz jövedelmi források gazdag
ságára a többi európai államok kapitalistáinak a figyelmét is felhívja. 

Hogy Oroszország az ő óriási erdőbirtokaiban igen nagy 
nemzeti vagyon fölött rendelkezik, amely legelsősorban teszi fizető
képessé, ez oly valóság, amelylyel az európai pénzvilág számolhat 
és amelylyel számolnia is kell. Ha az északoroszországi erdőségek 
vasúti hálózatokkal feltárulnak, akkor Oroszország, daczára saját 
nagy fafogyasztásának, akár egész Európa ellátását magára vállalhatja. 

Oroszország erdőterületeit Faas a következőkre becsüli: 

Az összes terület 
%-a 

Európai Oroszorság . . . 180.774 millió ha 34 
Finnország . . . . . . ._. . . . 15.179 45 
Kaukázus.... 8.142 „ „ 22 
Ázsiai Oroszország... . . . 345.072 „ » 

Összesen _„ . . . 549.167 millió ha. 

Ezek a számok az 1907. évről szóló és ugyancsak hivatalos 
statisztikával nem egyeznek. Ez utóbbiakban: 

Európai Oroszország__. . . . . . . 161.510 millió ha 
Kaukázus ___ __. . . . . . . ... 6.630 
Szibéria ... 538.000 
Közép-Ázsia 13.000 

Összesen 719.140 millió ha 
erdővel szerepel. 

Az ázsiai Oroszországra vonatkozó számadat Faas szerint sem 
foglalja magában az egész erdőterületet, mivel az ázsiai nagy ki
terjedésű kihasználhatlan erdők nincsenek beleértve. 

Ezen nagy erdőbirtok kiterjedésének szemlélhetővé tételére és 
összehasonlitásképen megemlitendő, hogy az egész Németbiro
dalom összes területe 54 millió ha, amiből az összes erdőterület 
14 millió ha.*) 

Különösen érdekesek ezúttal Orosz-Lengyelország erdőségei, 
amelynek neve 1867. óta hivatalosan is „Visztulái kerület". Ez 10 

*) Magyarország és Horvátszlavonország összes területe 32-47 millió hektár, 
amiből erdő 9 millió hektár. 



kormányzóságra oszlik és az 1907. évi statisztika a következő 
erdőterületeket mutatja ki : 

Erdőterület Egy lakosra 
1000 ha o/o ha 

Suvalki kormányzóság ... . . . . 285 23 0-41 
Kjelce n . - 219 22 0-22 
Radom M . . . . 263 21 0-26 
Lublin II . . . . 344 21 0-23 
Lomzsa II — . . . . 202 19 0-28 
Petrikov II — 227 18 0-12 
Szjedlcze „ — 251 18 0-25 
Kalisz tl - — . . . . 154 14 044 
Varsó 11 — 212 12 0-09 
Plock II — . . . . 98 11 o-io 

Összesen ._ 2255, átlag 18 0-19 

E szerint Orosz-Lengyelország 2*25 millió ha erdőterületével 
18-as erdősültségi százalékával erdőben aránylag szegény terület. 
Hogy ennek daczára a német fakereskedelem innen évenként 
jelentékeny fatömeget szerez be, amiben a „suvalki" kormányzóság 
„augusztovi" császári erdészetéből kikerülő úgynevezett „lengyel
fenyő" különösen nagy szerepet játszik, ez csak az ipar csekély 
fejlettségére és a szegény népesség csekély faszükségletére vezet
hető vissza. 

Európai Oroszország összes erdeiből körülbelül 65%, a 
kaukázusiból szintén 6 5 % és az ázsiai oroszországiból 7 5 % az 
állam tulajdonában van. 

Az európai oroszországi erdőségek legnagyobbrészt a követ
kező öt kormányzóságban feküsznek: 

Vologda erdőterülete az összterületnek 82"8%-a 
Perm 56-8%-a 
Olonecz „ „ „ 48'4%-a 
Archangel 44-6%-a 
Vialka „ „ „ 40-9%-a 

A délvidéki pusztaságokból az erdő majdnem teljesen hiányzik. 



Az 1912. év január 1-én az államerdészeti igazgatáshoz a 
következő erdőségek tartoztak: 

Európai Oroszországban 92.929 millió ha 
Kaukázusban 3.368 
Ázsiai Oroszországban... . . . 101.003 

Összesen 197.300 millió ha 

A többi 184.905 millió ha, ami hasonlóképen az állami 
erdőhivatalok alá tartozik, az északeurópai, oroszországi mocsár
vidékből, a „szempalatinszki" és „akmolinszki" futóhomokterüle
tekből, Turkesztán és részben a Transbajkál vidékeiből, álló 
vizekből stb. áll. 

Azok a nagy folyamok, amelyek az északi erdővidékeken 
átfolynak, mint a Petsora, Dvina stb. észak felé torkollanak ugy, 
hogy például az archangelszki és vologdai rengeteg erdőségek 
fakivitele csakis a tenger felé irányulhat és ezekből csak kis rész 
hajlik a Volga vizvidékére. Ez a folyó nagyjelentőségű, ameny-
nyiben az erdőségekben gazdag Perm, Vialka, Kosztroma, Nisni-
Novgorod, Kazán és Ufa kormányzóságok fáját továbbítja az erdő
ben szegény déli kerületekbe. Folyása mentén nagy számmal 
vannak fürészüzemek (főszékhely Caricin a szaratoffi kormányzó
ságban) s ezek a fürészanyagot egészen az erdőben szegény 
északi Kaukázusig és bakui naftavidékig szállítják. Egy része a 
Fekete-tengeren át Törökországba is lekerül, Novorszyszken keresztül. 

A nyugati tutajozásnál a Dnjeper, Dvina, Visztula és a Memel 
viszik a főszerepet. 

Ami az államerdők kihasználását illeti, figyelembe veendő az 
a körülmény, hogy a terv szerint megállapított vágások faanyagá
nak csak egy része értékesíthető. 

Az ide vonatkozó 1911. évi adatok a következők: 

Tervezett Tényleges 
Hely használat % 

millió ím3 

Európai Oroszország 60-049 41-227 69 
Ázsiai Oroszország 30-625 3-555 12 
Kaukázus ... ... ... 3-982 1-311 33 



Vagyis az egész kihasználásra előirt fatömegnek csak 49 százaléka 
volt értékesíthető.*) 

Az ázsiai erdőségekből csakis az Amur vidékbeliek értékesít
hetők, amennyire a fakivitel a Csendes-óceánon lehetséges. 

Archangel, Vologda, Olonec, Viatka és Perm, öt északi 
kormányzóságban az 1911. évben 20.823 millió tm% kitermelt és 
eladásra szánt fából csak 10.819 millió tm3-t, azaz csak 52 százalékot 
adtak el, mivel csakis a vastagabb műfa lehet a tárgya a kivitel
nek, mig a vékony szálfa és tűzifa visszamaradt. 

Másként áll azonban dolog a közép- és délvidéken és a Visztula 
környékén. Itt igen kevés értékesitetlen fa maradt, sőt a kereslet 
többszörösen meghaladja a használati tervek szerint megengedett 
kínálatot. 

Az államerdészet nyersjövedelme az 1903. évi 169*86 millió 
frankról az 1912. évben 234*52 millió frankra emelkedett. Csak 
az orosz-japán háború alatt és a behő zavargások következtében 
esett le a bevétel 1905-ben 141-12 millió frankra. 

Európai Oroszország évi jövedelme hektáronként 1910-ben 
2 frank, az öt északi kormányzóság számításon kivül hagyásával 
pedig 12*18 frank volt. Az oroszlengyelországi erdők 2876 frankot 
jövedelmeztek, egymagában Szjedlcze kormányzóság 47*42 frankot, 
Lublin 46*45 frankot. Jövedelmezők ugyancsak a délvidéki állam
erdők, mint Podolin 44*24, Cherzon 42*53, Kiev pedig 32*30 frank
kal hektáronként. 

Ezekkel szemben azonban a kaukázusi erdők 1910 ben csak 
0*76 frankot, az ázsiaiak pedig még ennél is kevesebbet jövedel
meztek hektáronként. 

Az évi kiadások az 1888—1892. évek 23*77 millió frank évi 
at lagáról az 1908—1912. évek alatt 63*33 millió frank átlagra, 
1912-ben pedig éppen 80.112 millió frankra emelkedtek. Levonva 
ezeket az előbbi nyersjövedelemből, 154*41 millió frank tiszta
jövedelem mutatkozik. 

Az 1913. évben a kiadások 92.183 millió frankkal irányoztattak 

*) Az értékesítés módjáról és lehetőségéről alább. 



elő. Ennek egy nagy része része a „zemsztvók" és „gminák"*) 
adójára esik (lengyel tartománybeli községek), ami 1913-ban 
26721 millió frank, vagyis az egész kiadás 29 százaléka. 

Ugyanebből 2 -94 millió frank a futóhomok beerdősitésére 
és a vadpatakok szabályozására volt fordítandó. 

Ezen összkiadásokat a német állami erdészetével összehason
lítani azért nem lehet, mert a fának az értékesítése szabály szerint 
tövön történik, a kitermelés és feldolgozás a vevő dolga. A termelési 
költségek tehát nincsenek is külön feltüntetve az erdészeti számadá
sokban. 

Az államerdészetnél csak kivételesen fordul elő házi kezelés, 
csak az állami intézményeknek, vasutaknak, tengerészeinek és a 
helyi lakosságnak a szükséges faanyaggal való ellátása czéljából, 
vagy esetleg azért, hogy a helyi lakosság keresethez juthasson. 

Emellett azonban mindig irányadó az a szempont, hogy az 
ipar és kereskedelem fejlődése hátráltatást ne szenvedjen. Az 
1913. évben a saját szükségletekre 4 millió franknyi kiadás volt 
előirányozva, az állami fürészüzemekre 8 milló és pedig az ázsiai 
és európai Oroszországra egyenként 4—4 millió. 

Az európai fűrészek az 1911. évben 155.660 tmA fürészanyagot 
állítottak elő 2,416.000 frank eladási értékben, amiből 384 ezer 
frank volt a tiszta nyereség. Az eladási ár 12'6 márka (tömör
köbméterenként), a tiszta jövedelem 2 márka azaz, 17-5°/o. 

A tövön értékesítendő fának az eladási módja a következő: 
A vevő, illetőleg érdeklődő közönség vagy az erdőgondnokhoz, 

vagy pedig az állambirtokok és a földmivelés helyi igazgatóságá
hoz fordul, megtudakolandó, hogy mennyi fa kerül eladás alá 
és hol? 

*) Az orosz kormányzási rendszer szerint a „zemsztvó" a parasztok, városi 
háztulajdonosok és a földesurak által választott bizottság, mely a járások és 
kormányzóságok gazdasági ügyeit kezeli. Elnöke mindig nemes. 

A kantonokká egyesfiit községek élén áll a „gmina", Oroszországban 
„voloszt" szintén testület, amely az egyesitett községek ügyeinek intézésén kivül, 
kisebb polgári perekben 100 rubelig Ítélkezik is. 

A mi közigazgatásunk szerint az első körülbelül megfelel a mi községi 
képviselőtestületünknek, de több községre terjedő hatáskörrel, a második pedig 
a vármegyei közigazgatási bizottságnak, 



Az árverések szokás szerint őszszel tartatnak. Az árverés ideje 
és helye a helyi sajtó utján és a szaklapok utján tétetik közzé. 
A venni szándékozók vagy személyesen jelennek meg az árverésen, 
vagy pedig zárt Írásbeli ajánlatot nyújtanak be. A legtöbbet igérő 
a vevő. Ezzel szerződést kötnek, amelyben ugy a adás-vétel fel
tételei, valamint a kihasználás módja részletesen meg vannak 
állapítva. A fizetendő árak, valamint a kihasználandó famennyiség 
általánosságban 1—2 évre, néha 4 évre vannak kiszabva. A kivitelek
hez a minisztertanács előterjesztésére a czár jóváhagyása szükséges. 

A birodalmi duma 1913-ban erdészeti törvényjavaslatot tár
gyalt, mely az ilyen konczessziók meghosszabbítását tervezte és 
amely szerint a jóváhagyás joga a földmivelésügyi miniszterre 
volna ruházandó. 

Tulajdonképen erdőgazdasági tervek csak azon állami erdőkre 
dolgoztatnak ki, amelynek szabályszerű kihasználása lehetséges. 
Az 1912. év január 1-én 27 -8 millió ha kiterjedésű ilyen erdő
területre voltak rendszeres gazdasági tervek felállítva. 

Azon erdőterületekre pedig, amelyeknek használása az érté
kesítésnek különböző okokból eredő nehézségei miatt korlátozva 
van, csak rövid és sommás becslési okmányok készülnek. Ilyenek 
1912. évi január 1-én 119 millió /za-ra állottak fenn. (Északi és ázsiai 
Oroszország.) Remélik azonban, hogy ezek az intézkedések az 
1928. évig az összes állami erdőkben végre lesznek hajtva. 
Tudniillik az 1913. évi január 1-én a európai orosz állami erdők
nek csak 70 százaléka volt rendezve, illetőleg becsülve. 

Az állandóan foglalkoztatott erdőrendező személyzet 800 főből 
áll. A rendszeres gazdasági terv költségei hektáronként 1-10 frankot, 
a sommás becsléseké pedig 0-12—0-20 frankot tesznek ki. 

Az államerdők igazgatása a földmivelésügyi vezérigazgatóság 
erdészeti osztályára tartozik. Ez alá vannak rendelve az állami 
dominiumok és a földmivelés igazgatóságai, amelyeknek hatásköre 
egy vagy két kormányzóságra terjed. Az 1912. évi július 25-iki 
törvény szerint ezen vidéki igazgatóságok mellé rendezők vagy 
felügyelők (Revisionsbeamte) állíttattak, akik az egyes kerületeket 
(gondnokságokat) ellenőrzik. Az erdőgondnokságok személyzete 
erdészeti adjunktusokból és erdészekből (conducteur) áll. 



Az állami erdők 1490 kerületre (revier), szerintünk erdő
gondnokságra vannak felosztva. Ezekből 1200 esik európai Orosz
országra, 90 a Kaukázusra és 200 ázsiai Oroszországon. Az európai, 
északi és ázsiai Oroszországban ilyen erdőgondnokság egy-egy 
néhány százezer hektárt is foglal magában, középeurópai Orosz
országban a közepes, átlagos kiterjedés 18.600 ha, a visztulai kerület
ben 10.900. 

1912-ben az összes rangfokozatok beszámításával 4222 erdészeti 
tisztviselő volt alkalmazva, ezen számból a rendezőkre (Revisor) 
és erdőgondnokokra (Rewierverwalter) 1400 esik. 

Ugyancsak az 1912. évben az erdőőrző személyzet 32 ezer 
főből állott, kiknek egyharmadrésze lovas. Általános a panasz, hogy 
a védkerületek legtöbbje túlságosan nagy. Szibériában többször 
tízezer hektár. 

Felsőbb erdészeti szakképzést a szentpétervári császári erdészeti 
intézet ád és a mező- és erdőgazdasági tanintézet Novo-Alexandriá-
ban, Lublin kormányzóságban. A tanulók száma Szentpéterváron 
700, akik közül évenként 70—80 végzi el tanulmányait. Novo-
Alexandriában 20—30-án végeznek évenként. A szentpétervári tan
intézet évi fentartási költsége 518 ezer márka. 

Az alsóbb erdészeti szakképzésre 42 iskola áll fenn, legtöbb 
európai Oroszországban. A tanfolyam kétéves és minden szak
iskolának 20 növendéke van, akik legalább 16 évesek. A tanítás 
ezen iskolákban, amelyek az állami erdőkben vannak elhelyezve, 
főleg gyakorlati. Az iskolákból való kilépés után a tanulók mint 
erdészek (conducteur) az ^erdőgondnoksághoz osztatnak be. Ezen
kívül azonban a magánerdőbirtokosok is szívesen felveszik őket. 

II. 

Annak a fának az értéke, amely a belső oroszországbeli vásár
lásokon (Finnország nélkül) a kereskedelem utján forgalomba jön, 
a jelentéktelenebb fapiaczok figyelmen kivül hagyásával 648 mil
lió márkára tehető. A kivitt fa értéke ennek fele, azaz 328 millió 
márka. 

A hivatalos statisztika szerint a fakivitel Finnország nélkül a 
következő volt: 



Év 

G ö m b ö l y ű fa Teljes érték 
É r t é k 

Év 

G ö m b ö l y ű fa Teljes érték 

tonnánként í/?z3-ként Év 
e g y m i 1 1 i ó 

tonnánként í/?z3-ként Év 

tonna tm* márka m á r k a 

1903 4*16 9-61 143-4 34-5 14-9 
1904 4-10 9-47 158-3 38-6 16-7 
1905 4-43 10-23 166-1 37-5 16-2 
1906 5-53 12-77 212-4 38-4 16-7 
1907 5-62 12-98 233-1 41-5 17-9 
1908 6-12 14-14 240-5 39-3 17-0 
1909 6-94 16-03 273-6 39-4 17-1 
1910 6-83 15-78 298-8 43-7 19-0 
1911 6-83 15-78 308-0 45-1 19-5 
1912 6-96 16-10 329-8 47-4 20-5 
1913 7-55 17-44 3534 46-8 20-2 

Az emelkedés 1903-tól 1912-ig 7 0 % ; a fakivitel értéke Orosz
ország összes kiviteli értékének 3086 milliónak 10'7%-át képezte. 

Ez a fakivitel az erdőterületek nagyságához képest igen 
csekély és körülbelül egyezik a Németbirodalom fabehozatalával. 

Az 1912. évi fakivitel választékonként a következőképen 
oszlott meg : 

V á l a s z t é k 
Fa Érték 

V á l a s z t é k e g y m i l l i ó V á l a s z t é k 

tonna márka 

Fűrészeit fa... ... ... 3-61 9-89 221-0 
Gömbölyű fa ... — ... ... ... .. 1-95 3-18 63-8 
Papirfa ... ... .. . . . . 0-95 1-90 25-8 
Vékonyabb bányafa _ _. .. 0-31 0-85 16-S 
Tűzifa ... ... ... ... ... ... _. . _ _ . . . . 0-14 0-28 2-3 

6-96 16-10 329-7 



Különösen érdekes a papirfa kivitele a legutóbbi 3 évben. És pedig: 

Év 
Egy millió Márka Év 

tnfi márka /maként 

1911 
1912 
1913 

1-024 
1-900 
2-984 

12-96 
25-80 
45-79 

12-60 
13-60 
15-30 

Ezen kivitelből Németország 1912-ben 1-713 millió és 1913-ban 
2'044 millió tömörköbmétert vásárolt meg. 

Az 1912. évben a német vámterületre került oroszországi 
behozatalból megállapittatott az is, hogy a beszállított feldolgozatlan 
nyersfának 7-l°/o-a és a feldolgozott fürészeltfának 5 -2%-a keményfa 
volt. A gömbölyű fából egy tonnára Tő3 tm3, a fürészelt fából 
ugyancsak egy tonnára 274 tm3, a papir- és tűzifából 2 tm3 

nyersfa esett. 
A kidolgozatlan fa az 1912. évi- összes fakivitelnek 43%-a 

volt és értéke 91 9 millió márkával az összes fakivitel értékének 
28%-a. Ennek legnagyobb része Németországba kerül és pedig 
tutaj alakjában a Visztulán és a Mémelen. 

Az orosz fa főpiaczai Anglia és Németország. 
Az 1911. évi összes fakivitel a különböző államok között a 

következőképen oszlott meg: 

Angolországba — — 39 - 8% 
Németországba 33-10% 
Hollandiába 12-80°/o 
Francziaországba 4'15°/o 
Belgiumba 3-80°/o 
Magyarországba és Ausztriába . . . 2 7 0 % 
Svéd- és Norvégországba 2-00% 
Törökországba és Balkán-államokba 0.65°/o 
Más országokba 1 7 0 % irányult. 

Az összes fakiviteli államok közül, beleszámítva az Észak
amerikai Egyesült-Államokat és Kanadát is, jelenleg és 1907. óta 



Orosz- és Finnországnak van a legnagyobb kivitele fiirészelt fában. 
Az orosz statisztika szerint ez a következő: 

Év 
Orosz- és 

Finnország 
Egyesült-

Államok és 
Kanada 

Svéd- és 
Norvégország 

Magyarország 
és Ausztria Összesen 

m i l l i ó t ö m ö r k ö b m é t e r 

1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

5-929 
6-200 
6-027 
6-508 
7-083 
7-246 
7-555 
8-302 
8-830 
8-695 

6-050 
6-564 
6-877 
6-756 
7-172 
7-237 
7-027 
6 920 
8-363 
7-569 

5-826 
6-111 
5-363 
5-686 
6-004 
5-209 
5-153 
4-303 
4-994 
5-041 

2-345 
2-869 
2-999 
2-827 
2-981 
3-079 
2-813 
3-074 
3-172 
3-037 

20-150 
21-744 
21-266 
21-677 
23-240 
22 771 
22-548 
22-599 
25359 
24-342 

Ebből kitűnik, hogy az orosz kivitel fürészelt fában az 
1902—1911. évig terjedő 10 év alatt 47°/o-al emelkedett, mig a 
svéd- és norvégországi visszaesett. 

A megnevezett államok, amelyek a világpiaczot fürészelt fával 
ellátják, az összkivitelnek a következő százalékait szállították az 
előbb emiitett idő alatt fürészanyag alakjában: 

1902. 1911. 
Orosz- és Finnország . . . 29 '4% 35-7°/o 
Egyesült-Államok és Kanada 30'17o 3l-l°/o 
Svéd- és Norvégország 28-9% 207°/o 
Magyarország és Ausztria ll -6°/o 12 - 5% 

A finnországi fakivitel hatalmasan emelkedik. Ennek a pénz
értéke 1912-ig 126 millió márkáról 191 millióra növekedett és az 
összes finn kivitelnek 70 százalékát teszi. A finnországi fürészelt 
áru kivitel 1912-ben 2 -6 millió tms volt, vagyis az egész orosz
országi fürészelt fakivitelnek 1k része. 

Az orosz fakiviteli kikötők a következők: 
A Balti-tengeren: Riga, Libau, Révai, Szentpétervár (Kronstadt). 



A Fehér-tengeren: Archangelszk, Onega, Kern, Meszén, Szoroky, 
Szumy, Keret, Kovda és Umba. 

A Fekete-tengeren: Nikolajev, Cherzon, Novo-rossziszk és 
Batum. 

Távol keleten: Vladivosztok, Szt. Olga, Bai Ternay, Posszie. 
(Mezey Rezső.) 

c £ ? c2? e2? 

FAKERESKEDELEM. 

Faárverések eredményei. 

Alábbiakban az eladás tárgyának (választék, fanem, méretegység) meg
jelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, amely 
után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási árat 
meghaladja. Ez utóbbit tehát ugy számithatjuk ki, ha a közölt árat ezzel a 
százalékkal csökkentjük. 

/. Tövön. 

Zágrábi kir. erdörgazgaióság (1915. aug. 23.): 
Az vranovinai V I . vs.-ban 2870 m3 gesztenyetanninfa á 11-83 K (-{-18-3" o). 
2S in3 éger- és cseresznyetüzifa á 1*10 K (0°/o). 

Rafajnaujfalu község, Bereg m. (1915. aug. 30.): 
699 m3 tölgyműfa, 666 m3 tölgytüzifa 23.050 K ( + 29'80/o). Tó'árak: I. oszt. 
műfa 5 1 - 9 2 K, I I . osr.t. 3 8 9 4 K, I I I . oszt. 2 3 - 3 6 K, I V . oszt. 1 5 - 5 7 K, 

tűzifa 3 8 9 K. 

//. Kitermelt állapotban. 

a) Műfa. 
Liptóujvári ni. kir. főerdőhivatal (1915. aug. 3.): 

500 tn3 4-0 és több m. h. 12—20 cm vastag lucz- és jegenyefenyő épületi 
és műszerfa á 1884 K, tőár 1 2 - 8 4 K ( + 10:8°/o). 
350 m3 4-0 és több m. h. 21—25 cm vastag lucz- és jegenyefenyő épületi 
és műszerfa á 19-94 K, tőár 1 3 9 4 K-

Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság (1915. jul. 26.): 
Lucz- és jegenyefenyő épületi és műszerfa 1000 m3-ts részletekben : Tisza-
közi 1913. évi termelésű 2000 m3 á 19-16 K, tőár 1 4 - 5 0 K ( + l-4°/o). 
Bogdán-fehértiszai 1913. évi termelésű 2000 K m3 á 19-09, tőár 1 3 - 1 0 K 
( + 0-50/o). 
Mezőháti 1913. évi termelésű 1000 m3 á 18-92 K, tőár 1 1 7 9 K (+l-2»/o) ; 

Feketetiszai 1913. évi termelésű 1000 m3 á 18-82 K, tőár 1 0 - 8 8 K ( + L2°/o). 


