
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.) 
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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). 



Fejérpataki 1914. évi termelésű 2000 m3 á 18-48 K, tőár 9-36 K (+ FO°/o). 
Kevelei 1914. évi termelésű 1000 m3 á 18-97 K, tőár 13-52 K (+2%). 
Mezőháti 1914. évi termelésű 5000 m8 á 19-09 K, tőár 1196 K (+2'l 0/o). 
Feketetiszai 1914. évi termelésű 1000 m3 á 18-97 K, tőár 1103 K (+2 n o). 

Újbánya város (1915. aug. 27.): 
175 m3 (254 darab) kitermelt jegenyefenyőszéldöntvény a tőnél á 13*5 K, 
tőár 12-5 K (-|- 4°/o). 

A tűzifa maximális árát a székesfővárosi tanács 4 -30 K-ban 
állapította meg, a rakhelyen átvéve, felaprított állapotban. A házhoz
szállítás dija a pesti oldal belterületén 50 fillér 10 kg-ként, a kül
területen pár fillérrel több. Ez az ármegállapítás a tűzifa további 
áremelkedésének véget vet. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos", a „Wagner Károly", az „Erzsébet királyné", 
a „Luczenbacher Pál alapítvány"-bői és a „Faragó Béla "-féle 

alapítványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jóté
kony alapítványából a folyó évi segélyek ez év deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhihájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdő
altiszti özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férje, ille
tőleg atyja az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és 
szintén legalább öt éven át tagja volt és tagsági kötelezettségét 
teljesitette. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 



Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. szám, 
II. emelet) nyújtsák be. 

A folyamodványban kitüntetendő: az élvezett fizetés vagy 
nyugdij és nevelési pótlék összege, az összes gyermekek száma, 
kora és foglalkozása, nemkülönben az, hogy azok részesülnek-e 
máshonnan segélyben (alapítványi hely, ösztöndíj, állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segitő alap stb.). 

Budapest, 1915. évi szeptember hó. 
A titkári hivatal. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 
FELHÍVÁS 

az őszi erdészeti államvizsga tárgyában. 

Az 1915. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
felhivatnak, hogy kérvényüket az ehhez szükséges engedély iránt 
legkésőbb 1915. évi szeptember hó végéig a m. kir. földmivelésügyi 
minisztérium I/A. főosztályának czimére (Budapest, V., Zoltán-
utcza 16. szám) bérmentve küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához való bocsátásra ez alkalommal — 
a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola tanulmány
rendje és rendszabályai IV. fejezetében foglalt erdészeti állam
vizsgálati szabályzattól (IV. fejezet 64. § d) pontjától) eltérően — 
kivételesen azok is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szolgálata 
a vizsga idejéig számítva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, 
hogy a szabályzatban megkívánt két évi gyakorlati szolgálatban 
mutatkozó hiányosság önhibájukon kivül, valamely — a háborúval 
kapcsolatos —• méltánylást érdemlő ok következtében állott elő. 

Budapest, 1915. évi augusztus hó 5-én. 
Horváth Sándor s. k. 

miniszteri tanácsos, a vizsgáló bizottság elnöke. 
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