
főiskolai urad. főerdésznek és Dénes Zoltán főiskolai tanársegéd
nek adományozta. 

VII. A titkár jelenti, hogy a Bedő-Alberl-alapítvány egyik 
ösztöndíjasa, Masztics Miklós, a félév végével az alapszabályoknak 
megfelelő előmenetelt tanúsítván, ösztöndija élvezetében maradt. 
A másik ösztöndíjas, Lászlóffy Ernő, igazoltan megbetegedése miatt 
két vizsgát nem tehetett le. Az alapszabályok értelmében ösztön
dija a két vizsga pótlásáig visszatartatott, ezek megfelelő ered
ménye esetén azonban ismét folyosittatni fog. 

Tudomásul szolgál. 
VIII. Pöstyén fürdőnek 12 egyesületi tag részére felajánlott 

kedvezményeit az igazgató-választmány elfogadja. 
IX. Uj rendes tagokként felvétetnek: Bojnitzer Lázár erdő

tiszt, aj. a titkár; Debreczeny András m. kir. segéderdőmérnök, aj. 
Muzsnay Géza; Heincz János m. kir. segéderdőmérnök, aj. Hibbján 
János; Mahr Károly főherczegi főerdész, aj. Borsiczky Ottó; dr. Miha-
lovits János főiskolai rendkívüli tanár, aj. Krippel Móricz; Partos. 
Gyula és Pászthory Ödön m. kir. erdőmérnökgyakornokok, aj. Muzsnay 
Géza; Pokorny Károly Coburg herczegi erdőmérnökgyakornok, 
aj. Ferster Ede; Till Dénes m. kir. erdőmérnökgyakornok, aj. Muzsnay 
Géza; Weyda Frigyes Viktor erdőtiszt, aj. Kulmann Károly. 

K. m. f. 

ó% ó% 

FAKERESKEDELEM. 

A fakereskedelem köréből. 

A tüzifapiaezon, a nyárias időjárás daczára, kifejezett szilárd 
hangulat uralkodik, amennyiben a nagyvásárlók már most igyek
szenek jövő idénybeli szükségletüket fedezni. Az árak emelkedő 
irányt mutatnak s őszi szállításra 5—6°/o-kal magasabbak a jelen
legi áraknál. 

A tüzifapiacz legnagyobb eseménye, a Máv. tüzifaverseny-
tárgyalása június elején zajlott le. Összesen 53 ajánlatot nyújtottak 
be a kiirt különböző állomásokra; a felajánlott mennyiség sok
szorosát teszi a tényleges szükségletnek, ugy hogy a Máv. abban 



a helyzetben van, hogy tüzifaszükségletét a mult évi áraknál 
mintegy 5%-kal drágábban beszerezheti, amit a munkaerő és nyers
anyag folytonos drágulására való tekintettel igen kedvező ered
ménynek lehet mondani. 

Magánvállalatból részvénytársaság. A budapesti Kronberger 
M. és Fiai fatermelő czég, mely főleg talpfával, dongával, tűzi
fával foglalkozik és melynek az ország minden részében vannak 
telepei, részvénytársasággá alakult át, 1 millió korona alaptőkével. 
— Részvénytársasággá alakult a Hein Sámuel cég is, melynek főleg 
Felsőmagyarországon vannak fenyőfatermelő vállalatai. A társaság 
alaptőkéje 200.000 K. 

Uj fatermelő vállalatok. Herzberg és társa lóhavasi és laposi 
erdővállalatának, valamint a Deutsch Testvérek gyergyószentmiklósi 
gőzfürészének átvételére Gyergyószentmiklósi erdőipar r.-t. czég 
alatt 1,200.000 K tőkével részvénytársaság alakult. 

Az Eszterházy-uradalom Csáktornya körüli tölgyerdejének 
kitermelésére Csáktornyái faipar Laendlet Aladár és Freundlich 
Testvérek céggel társaság alakult. Központi iroda: Budapest, V., 
Perczel-Mór-u. 2. 

Erdőipar r.-t. cég alatt Kolozsvárott 18.000 K alaptőkével 
kisebb társaság alakult a fakereskedelem és faipar körébe vágó 
üzletek lebonyolítására. 

Az á l lamvasutak ta lpfaversenytárgyalása előreláthatólag 
augusztus első napjaiban lesz. Tekintettel arra, hogy ezen verseny
tárgyaláson számos erdőbirtokos is vett részt, tájékozásul itt közöl
jük a Máv. által tavaly fizetett legmagasabb árakat és a Kassa-
Oderbergi vasút május 24-iki versenytárgyalása alapján eszközölt 
talpfamegrendelést. 

A Máv. maximális árai a következők voltak: 
1913 Tölgytalpfa, Góliát darabja . . . ... . . . 5-98 K 
1913 normál, 2'50 darabja_._ 5 ' - » 

1913 viczinális 220/14 cm.-. ... 3.60 II 

1913 220/16 cm 4 0 8 P 

1914 Bükktalpfa, Góliát darabja . . . . . . . . . 3 7 0 It 

1914 normál 2 - 50 darabja . . . . . . 3-55 II 

1914 viczinális 220/14 cm... ... 2-79 II 

1914 „ 220/16 cm 2 9 0 II 



A Kassa-Oderbergi vasút a következő maximális árak alapján 
tett megrendelést: 

1914 Tölgytalpfa, normál 2-50 darabja .... 5-80 K 
1914 „ II. rangú „ . . . 3-60 „ 
1914 „ III. rangú „ . . . 3-— „ 
1914 Váltótalpfa köbmétere 106-— » 

Fodor Lipót, 

ú% ú£ ú% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS. 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1913—1914. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó állami erdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból, az 1913—14. tanévre szóló segélyek az 1906. évi 79981. 
szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. szakaszának 4. ponta értelmé
ben folyó évi július havában osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett községi 
stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai erdészeti 
főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti állomások
nál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt 
összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti 
mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi 
tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg 
árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek valamelyikének rendes 
tanulói közé az 1913—14. tanévre felvétetnek, továbbá — amennyi
ben már megelőzőleg is iskolába jártak volna —, ha a tanulmányi 
előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes osztály
zatoknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan-


