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
teljesítette. A harmadik alapitvány 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
nyugdíj 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
ó£

hivatal.
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FAKERESKEDELEM.
A tüzifapiaezon még egyre tart az áremelkedés, melyet a
kézzelfogható készletek csekély mennyiségével, valamint a hozatali
költségek emelkedésével indokolnak. Legutóbbi jegyzésünkhöz
képest az árak mintegy 10%-kal emelkedtek, ugy hogy ma már
350—360 K-t fizetnek azonnal szállítható áruért.
A tüzifakészleteknek a kormány által elrendelt bejelentése
utján nemsokára ki fog tűnni, hogy az országban levő kész tűzifa

elegendő-e az ország szükségletének fedezésére. Ha igen, meg
felelő igáserő rendelkezésre bocsátásával a fenyegető tüzifahiány
rémétől megszabadulhatunk.
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.

Dévai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. szept. 7.):
A vulcsesdi gör. kel. egyház erdejében 8 5 kat. holdon 277 m tölgy
bányafa, vékonyabb épületi fa, szerszám- és mezőgazdasági fa, 553 ürm
tölgy- és bükktüzifa eladatott kat. holdanként 403-0 K-ért ( + 3-0°/o).
Belényesi m. kir. járási erdőgondnokság. (1915. szept. 7.)
A kőrösjánosfalvi (Bihar m.) volt úrbéres birtokosság erdejében 70'2 kat.
holdon 2738 m tölgyműfa, 1279 tölgyhasábfa, 578 m tölgydorongfa,
143 m galyfa, 391 m bükkműfa, 1655 m bükkhasábfa, 428 m bükkdorongfa, 138 m bükkgalyfa, 99 m cserhasáb, 16 m cserdorong és 5 m
csergalyfa eladatott összesen 74.500 K-ért (-f- 68 5%). Ebből az egyes
választékokra esik /rc -ként tölgyműfa 16—30 cm vastag (mellmagasságban
mérve) 14-29 K, 32—50 cm vastag 2575 K, 52—100 cm vastag 3407 K,
tölgyhasáb 2-95 K, tölgydorong L69, tölgygaly 0-84 K, bükkműfa 32—96 cm
vastag 7-13 K, bükkhasáb 3"93 K, bükkdorong 2-14 K, bükkgaly 084 K,
cserhasáb 4-95 K, cserdorong 3 84 K, csergaly 0-84 K
Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1915. szept. 14.):
A begalankási ni. kir. erdőgondnokság kerületében kitűzött vágásterület
tövön álló faanyaga 28.498 ürm á 2-10 K, 8136 ürm á 1-20 K (+O /o).
Zágrábi m. kir. erdőigazgatóság (1915. szept. 16.):
A ravnagorai II. vágássorozat 1309 kat. holdon 761 m bükktüzifa, á 3 45 K
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A ravnagorai II. vágássorozat 13 09 kat. holdján 322 m bükktüzifa, á 3 49 K
( + 5o/o).
3

A ravnagorai III. vágássorozat 10-39 kat. holdján 711 m bükktüzifa, á 4\39 K
( + 23o/o).
A jaszenáki I. vágássorozat 36-32 kat. holdján 2950 m bükktüzifa, á l 79 K
( + 2%).
Bakabányai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. szept. 19.):
Bakabánya nagyközség erdejében 4766 2 m tölgyműfa eladatott összesen
66.410 K-ért (0°/o). (A műfa Léva vasúti állomástól 21—25 km távolságra
esik.)
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Sepsiszentgyörgyi m. kir. járási erdőgondnokság (191b. szept. 25.):
A sepsiszentkirályi ref. egyház erdejében 400 m bükkhasáb- és dorongtüzifa eladatott összesen 2360 K-ért ( + 57-3" o).
Gyergyószentmiklósi m. kir. járási erdőgondnokság ( 1 9 1 5 . szept. 27.):
A kilyénfalvi közbirtokosság erdejében szétszórtan előforduló 1914/15. évi
széldöntésekből 1541 ni luczfenyő épületi fa á 6 23 K.
Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1915. okt. 2.):
A szokolováczi II. vágássorozatban 3006 m bükktüzifa á 5 12 K.
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állapotban.

a) Műfa.
Susaki kir. erdőhivatal (1915. aug. 30.):
A brlogi erdőgondnokságban (Otocac) házilag kitermelt faanyag a termelés
helyén. 44-4 m fenyő bordonali á 20 K, 51-3 m vastagabb fenyő épületi fa
á 22 K, 18*4 m vékonyabb fenyő épületi fa á 21 K, 9-9 m fenyőrönkő
á 9 K, 4-2 m vékony (bükk) subbia á 53 K, 6 6 m vastag (bükk) subbia
á 40 K. (Sv. Juraj tengeri kikötőtől 26 km községi uton és 2 km erdei
vontatóuton.)
Apatini m. kir. erdőhivatal (1915. szept. 6., 7., 9. és 10.):
Az apatini „Gajspitz" nevü vágásban 31*8 m tölgyhaszonfa, tőár 3205 K
(39-710/ű), 4-45 m szilhaszonfa, tőár 21-86 K ( + 35-07).
Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1915. szept. 7.):
A felsőkastélyi raktáron kitermelve 569 akó cserdonga á 2*80 K ( + 21'2°/o),
tőár 1-60 K. (Vasúti állomás helyben.)
Bustyaházai m. kir. erdőhivatal (1915. szept. 26.):
A németmokrai, királymezői felső és bruszturai erdőgondnokságokban
1913. évben termelt 3000 m fenyő épületi fa 1000 An -es részletekben
á 19-59 K (+80/0), tőár 12-59 K.
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b) Tűzifa.
Székelykereszturi m. kir. erdőgondnokság (1915. jul. 28.):
Erked község erdejéből 34'07 kat. holdon kitermelt 2748 ürm bükkhasáb
(az erkedi vasúti állomáson) á 8 62 K. A vágás a vasúti állomástól 5 km
távolságra fekszik.
Szovátai m. kir. erdő gondnokság (1915. szept. 14.):
Nyárádremete nagyközség erdejében 180 cm hosszu, 2 10 m magas, 2 m
széles rakásokba kitermelt 2060 ürm bükkhasábtüzifa á 4-85 K, tőár 4-32 KA vágás valószínűleg okt. 1-én megnyitandó vasúti állomástól 7—8 km
távolságra fekszik (1 —1*5 km erdei ut, 6—6*5 km megyei ut).
-

-

Vinkovcii kir. főerdőhivatal (1915. szept. 6.):
A „Radisevo" védkerület V. tagjában 2294 ürm tűzifa (314 ürm dorong,
292 ürm ág és galy, gyertyán- és juharfa, 1014 ürm dorong, 670 ürm ág
és galy, kőristölgy, szil- és vadgyümölcsfa, 3 ürm dorong, 1 ürm galy,
nyár- és hársfa) á 766 K ( + 200%), tőár 6 8 6 K. A „Radisevo" védkerület
IV. tagjában 1073 ürm tűzifa (152 ürm dorong, 137 ürm ág és galy,
gyertyán- és juharfa, 438 ürm dorong, 287 ürm ág és galy, kőris, tölgy,
szil- és vadgyümölcsfa, 30 ürm dorong, 29 ürm ág és galy, hárs- és nyárfa)
á 5-57 K ( + 123%), tőár 4 2 1 K.
Apatini m. kir. erdőhivatal (1915. szept. 6., 7., 9. és 10.):
Az apatini „Gajspitz" nevü 1914/15. vágásában:
570 ürm cserhasáb á 26-11 K (+117-63%), tőár 25-11 K.
200 ürm tölgyhasáb á 25-73 K ( + 157-30<>/o), tőár 24-73 K.
41 ürm I. osztályú dorong á 23-70 K (178-91%), tőár 22-70 K.
178 ürm II. osztályú dorong á 20-50 K (201-48%), tőár 19'50 K.
17 ürm selejtesfa á 10-06 K (67-64%), tőár 9-06 K.
503 ürm tuskófa á 17-96 K (172-25%), tőár 16-96 K.
Bakabányai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. szept. 14.):
Bakabánya nagyközség erdejében 1500 m bükktüzifa eladatott összesen
4300 K-ért. (Újbánya vasúti állomástól 6 5 km távolságra.)
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HIVATALOS KÖZLEMÉNY.
FELHÍVÁS
(elveszett

szakvizsga-bizonyítvány

tárgyában).

503/1915. sz. — Közhírré teszem, hogy a Lengyeltóti község
(Somogy vármegye) születésű Szűcs György részére 1891. évi
október 26-ik napján 42. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről
kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére
1915. évi 503. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles
másodlat adatott ki.
Pécs, 1915. évi október hó

1-én.
Pánczél
Ottó
kir. erdőfelügyelő
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