
FAKERESKEDELEM. 

Nagy faárverések. 
Folyó évi márczius hó 2ő-án zajlott le két nagyobb faárverés, 

amelyeknek részletes adatait bár csak későbben lesz módunkban 
közölhetni, mégis szükségesnek tartjuk, hogy azok eredményeiről 
röviden már most is beszámoljunk. 

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó bogdáni 
és fehértiszai erdőgondnokságban az 1914., 1915. és 1916. évi 
termelésből a Tisza partján fekvő mintegy 29.000 m3 lucz- és 
jegenyefenyőhaszonfa került eladásra 1000—1000 m3-es részletek
ben 36—40 K kikiáltási ár, tehát a magasabb termelési költségek
nek megfelelően emelt, de egyáltalában nem rendkívüli árak mel
lett. Az érdeklődés igen nagy volt és rendkívüli módon felhajtotta 
az árakat; a legalacsonyabb ajánlat is 71'6%-kal volt magasabb 
a kikiáltási árnál, mig a legmagasabb felüligéret azt 131 -6%-kal 
haladta meg. 

A bródi vagyonközség ugyanezen a napon Vinkovcén 
2,098.050 K becsértékü tölgyfát 23 részletben bocsátott árverésié, 
amely 3,432.599 K-ért kelt el, vagyis a felülfizetés átlagban a 
kikiáltási ár 64°/o-ának felel meg. 

Mindenesetre szembeötlő az a kirívó ellentét, ami a két árverési 
eredmény között mutatkozik, mert mig Máramarosban a fenyőfa 
mintegy 80 K tőáron, tehát igen magas áron kelt el, addig a hires 
slavoniai tölgyfáért is csak mintegy 70—80 K-át fizettek köbméteren
ként, ami annak belső értékével arányban semmiképen sincs. 

A tiszamenti puhafánál a készárut értékelte a kereskedelem 
oly magasra, a bródi tölgyfánál ellenben a becslés volt igen ala
csony és inkább készletre való vásárlásról volt szó, mert a termelés 
legkorábban jövő télen történhetik, esetleg azonban még későbbi 
időre marad. 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY 

(elveszett erdőőrl szakvizsga-bizonyítvány tárgyában). 

310/1917. szám. — Közhírré teszem, hogy a Berkenyéd községi 
(Szepes vármegye) születésű Dzubina György részére 1904. évi 
október hó 25-ik napján, 562. szám alatt, az erdőőri szakvizsga 
letételéről kiállított eredeti bizonyítvány megsemmisülvén, a helyett 
nevezett részére 1917. évi 310. szám alatt az eredetivel egyenlő 
értékű hiteles másodlat adatott ki. 

Kassán, 1917. évi márczius hó 31-én. 
Czimra József 
kir. erdőfelügyelő. 

II. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNY. 

279/1917. sz.— Közhírré teszem, hogy a hegyközszáldobágyi 
(Bihar megye) születésű Szathmáry Sándor részére 1893. évi októ
ber hó 28-ik napján 2 1893. szám alatt az erdőőri szakvizsga le
tételéről kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén, a helyett nevezett 
részére 1917. évi 279. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű 
hiteles másodlat adatott ki. 

Debreczen, 1917. évi április hó 8-án. 
Matusovits Péter 

kir. erdőfelügyelő. 

cA úA ÚA 


