
ami olyan országnál mint Olaszország, amelynek kőszene nincs 
•és csak csekély mérvű barnaszéntermelése van, annál inkább 
érezhető; ép ezért a tüzelőanyagban beállott rendkívül nagy szük
ség jelét kell abban is találnunk, hogy ha olasz lapokban olajfa 
i(oliva) ültetvényeknek tüzifanyerés czéljából való letárolásáról olvas
hatunk. Az olívaolaj tudvalévőleg az olaszok ételzsirja, azonkívül 
jelentékeny kiviteli czikk, a kipréselt bogyók pedig a talaj trágyá
zásához használtatnak. Az ilyképen többszörös károsodás miatt is 
mind hangosabbak ennélfogva az erdők rendszeres kihasználására 
irányuló követelések, ami azonban a hiányos közlekedési berendezé
sekre és az erdők nagy távolságára való tekintettel kivihetetlennek 
mutatkozik. 

A közlőitekből mindenesetre kitűnik az, hogy Olaszország 
a fával való ellátás tekintetében igen nehéz helyzetben van és 
hogy az osztrák-magyar fabehozatal elmaradása az ottani gazda

sági életre mily nagy kihatású. 5. K-

út út út 

FAKERESKEDELEM. 

Faárverések eredményei. 
Alábbiakban az eladás tárgyának (választék, fanem, méretegység) meg 

i 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. 
Vinkovcei kir. főerdőhivatal (1917. jun. 28.): 

3270 kat. holdon 69.500 ürm3 száraz tölgyhasáb- és dorongtüzifa négy 
csoportban. A hasábfa ümff-ként 12-26—16-02 K, dorongfa iirm3-ként 
9-20-12-02 K ( + 2-2-33-5°/o). Becsült tőár hasábfánál 12 K, dorongfánál 
9 K ürm3-ként 

-Brassói m. kir. járási erdőgondnokság (1917. aug. 6.): 
Szászvolkány község 9-8 kát. holdon 244 m3 tölgytönk-, 307 m3 tölgy-
haszonfa, 83 m3 tölgyhasáb-, 128 m3 tölgydorong a, 607 m3 bükkhasáb-, 
134 m3 bükkdorongfa 45.333 K ( + 50—100"/o). Elért tőár : tölgytönkfánál 
45-00 K, tölgyhaszonfánál 33-25 K, tölgyhasábfánál 20 K, tölgydorongfánál 
10 K, bükkhasábfánál 30-00 K, bükkdorongiánál 15"00 K m«-ként 



Ugyanott (1917. aug $.): 

Barczaujfalu község 10-4 kat. holdon 545 nfi tölgyhaszonfa, 12 ürm* 
hasáb-, 143 ürnfi dorong-, 146 ürm3 ág- és 280 ürm3 galy- és rőzsefa, 
valamint 195 ürm3 paráskéreg 20.000 K ( + 23%). Elért tőár: haszonfánál 
33-19 K, hasábfánál 10 K, dorongfánál 5-00 K, ágfánál 2-50 K, galy- és 
rőzsefánál 1-25 K, kéregnél 1*00 K nfi-ként, illetve «wz 3-ként. 

Nagyborosnyói m. kir. járási erdőgondnokság (1917. aug. 7.): 
Zágoni volt kétág katonaság 94 m3 fürészrönk 1702 K (+0-59%) . Elért 
tőár : 18-10 K m 3-ként. Vasúttól 31 km. 

Qyergyószentmiklósi m. kir. járási erdőgondnokság (1917. aug. 13.): 
Kilyénfalvi közbirt. 2500 m3 lucz-és jegenyefenyőbányafa es szálfa m 3-ként 
16-20 K ( + 6 2 % ) . Vasúttól 12 km. 

Gölniczbányai m. kir. járási erdőgondnokság (1917. aug. 16.): 
Szomolnok község 25-5 kat. holdon 4900 tm3 jegenye- és luczfenyő-, 
bánya- és épületfa, fiirészrönkő //7J3-ként 40 -54 K ( + 64%). 

Ugyanaz (1917. szept. 10.): 
Nagysolymári v. urb. birt. 33"5 kat. holdon 205 m3 tölgyrönkfa, 3550 m3> 
jegenyefenyőszálfa, 900 m3 vegyes tűzifa 231.130 K ( + 9 1 % ) . 

Ugyanaz (1917. szept. 10.): 
Nagysolymár község 119-5 kat. holdon 8295 m3 bükk-, gyertyán-, tölgy
es nyirtüzifa 90.000 K ( + 1 1 6 % ) . Elért /n3-kénti tőár 10-90 K . 

Losonczi m. kir. járási erdőgondnokság (1917. aug. 28.): 
Mátranováki v. urb. birt. 95*3 kat. holdon 265 m3 tölgyhaszonfa, 6375 nfi 
ktln tölgy-, csertölgy- és gyertyántüzifa 157.000-00 K (+31-14%). Elért 
tőárak ktln tölgyhaszonfa 52-46 K, hasábfa 23 -54 K, dorongra 18-36 K, 
galyfa 6-56 K, csertölgyhasábfa 26-23 K, dorong 19-67 K, galy 6-56 K, 
gyertyánhasáb 26-23 K, dorong 18-36 K, galy 6-56 K m 3-ként. Vasúttól 3 km. 

Gyergyószentmiklósi m. kir. járási erdőgondnokság (1917. szept. 3.): 
Gyergyószentmiklós város 1915/1916. évi széldöntésből mintegy 500 m3 

kitermeletlen bányafa /nőként 8-00 K ( + 1 4 - 3 % ) ; 50—60 m3 kitermelt 
bányafa az erdőn m 3-ként 21-50 K ( + 2 - 3 % ) . Vasúttól 15—17 km. 

Beszterczebányai m. kir. állami erdőhivatal (1917. szept. 20.): 

Szélnyei v. urb. 50 -0 kat. holdon 9252 m3 jegenyefenyőépületi fa és 489 nfi 
jegenyefenyőtüzifa 360.000 K (+33-4%) . Elért tőár: jegenyefenyőépületi. 
fánál 38-69 K m 3-ként. 

Ungvári felső m. kir. járási erdőgondnokság (1917. szept. 25.): 

Nagybereznai v. urb. 86-8 kat. holdon 21.396 ürm3 bükktüzifa 156.800 K 
( + 1 2 4 % ) . Elért tőár ü/77z3-ként7-33K, kat. holdanként 1806 K. Vasúttól 4km. 

Soproni m. kir. járási erdőgondnokság 1917. (szept.—okt.): 

Nagymartom v. urb. birt. 663 drb. széltörött lucz- jegenye- és erdeifenyő, 
mely 325 m3 fürészanyagnak és 84 nfi tűzifának becsültetett, kisebb 
csoportokban 7245 K ( + 5°/o). Elért tőár: fürészanyag után 21 K, tűzifa 5 K-



A bródi vagyonközség faeladása. A bródi vagyonközség f. é. szeptember 
Tió 2S-án Vinkovciban tartott faárverésén 5941 darab tölgy 12 csoportban 
3,315.351 K kikiáltási árral szemben 2,363.903 K-án ( + 80°/o), 1102 darab szelid-
gesztenyetörzs pedig két csoportban 38.336 K kikiáltási árral szemben 300.217 K-án 
i+ 68OO/0) kelt el. 

A kikiáltási áron felüli ajánlatok a tölgynél 9—80°/o, a gesztenyénél 68—680% 
között váltakoztak. 

Az ajánlatokban megnyilvánult nagy árkülönbségek oka a tölgynél azon 
körülményben keresendő, hogy — lisztharmat által megtámadott tölgyesekről 
lévén szó — az ajánlattevők között a megrongált farészek nagyságára vonatkozólag 
'igen eltérők voltak a vélemények, másrészt pedig, hogy a megrongált részek 
értékesítésének lehetőségei nem minden ajánlattevőre nézve voltak ugyanazok. 

A gesztenyénél különösen szembetűnő ajánlati különbözetek ennek a tanin-
gyártásra használt fának az egyes ajánlattevők részéről való igen eltérő értékelésére 
vallanak. 

Gróf Schönborn-Buchheim munkácsi uradalma a Rafajna és Alsószarvas 
nevü erdőkben 19.101 tölgytörzset adott el két részletben összesen 5,762.000 K-ért. 
Kár, hogy a fatömegre nézve nem birunk adattal, mert igy az egységár nem 
ítélhető meg. 

A nagyköveresl közalapítványi uradalom 36.378 tölgytörzset (24.893 m3) 
'1,024.000 K-ért értékesített (w>-ként 41 K). 

Az árvái közbirtokossági uradalom faárverése. Az árvái közbirtokossági 
uradalom f. é. szeptember hó 30-án árverést tartott, amelyen a parnicai e. g. 
74'8 kat. holdnyi fenyő fatömegre holdanként 8785 K, az árvaváraljai e. g. 
56-5 kat. holdnyi fenyőre 10.180—11.400 K, a vitanovai e. g. 62-2 kat. holdnyi 
fenyőfatömegre a vizifürész bérletével kapcsolatban kat. holdanként 6120—7660 K, 
-a polhorai e. g. 218-8 kat. holdnyi fenyőfatömegre a polhorai gőzfürész bérletével 
kat. holdanként 9600 K ajánlat tétetett. 

//. Kitermelt állapotban. 
a) Műfa. 

•Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1917. aug. 3.): 
5 csoportban 1633 tm3 lucz- és jegenyefenyőszál- és rönkfa, 150 ürm? 
hántott fenyőhasábfa és 61 m3 bükkműfa 138.186-03 K ( + 1-00—91-40°/o). 
Elért tőár: fenyőszálfa 53-96—71-19 K te3-ként, fenyőhasáb 31-83 K 
á'ra 3-ként, bükkszálfa 3-57—5-59 K /m 3-ként. Eladási ár fenycszálfa 63T6— 
80-39 K //w3-ként, fenyőhasáb 37-44 K wwz3-ként, bükkszálfa 20-20—22-22 K 
tm3-ként. 

Orsovai m. kir. erdőhivatal (1917. aug. 9.): 
56 m3 bükkműfa 2981-31 K (+52°/o). Elért tőár : 44'65 K, eladási á r : 
53-35 K /m 3-ként. 

•Ugyanott (1917. szept. 24.): 
40'8 m3 termelt jegenyefenyőfürészárú a ruszkabányai faraktárban készletezve 
8164-08 K ( + 250/o). Eladási ár 200 K, elért tőár. 103-20 K m 3-ként. 
Vasúttól 8 km. 



Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (1917. jun. 5.): 

19 csoportban 2044 /ra3 I. és II. oszt., valamint selejtes tölgyrönkő' 
241.053-60 K ( + 5 1 - 8 5 % ) . Elért tőárak: I. oszt. rönkő 134-80—170-10 K, 
II. oszt. rönkő 70-62—122-25 K, selejtrönkő 50-20—79-41 K mikén t -
Eladási ár I. oszt. rönkő 151-00—184-80 K, II. oszt. rönkő 85-32-136-00 K, 
selejtrönkő 63-55—99-87 K m 3-ként. Vasúti állomás melletti rakodón. 

Zagrebi kir. erdőigazgatóság (1917. aug. 22.): 

10 kat. holdon 331 m3 bükk- és 8 m3 juharrönkőfa 9101-19 K (+7G(Vo). 
Elért tőár : bükk 23-80 K, juhar 68-38 K, eladási ár bükk 25-80 K, juhar 
70-38 K /w3-ként. Vasúttól 20—32 km. 

Ugyanott (1917. szept. 25.): 

250 ürm3 gesztenyetanninfa a vojnicsi vasúti állomáson 16.912 K (+2.° /o) . . 
Eladási ár 67-60 K, elért tőár 52-60 K m 3-ként. 

Turdosini m. kir. járási erdőgondnokság (1917. aug. 31.): 

Novotyi v. urb. bir'. 2'0 kat. holdon 570 m3 lucz-, 182 nfi jegenyefenyő--
műfa es 120 q luczfenyőcserzőkéreg 27.650 K ( + 23,5°/o). Elért eladfsi ár 
a vágásterületen lucz- és jegeryefenyőműfa 36-18 K /« 3-ként, luczfenyő
kéreg 12 K (/-ként. Az Árva partjától 14 km. 

Lugosi m. kir. adóigazgatóság (1917. aug. 22.): (Kincstári rakodókon.) 

790 nfi tölgyrönkő 7 csoportban 104.670-38 K ( + 25-0—26-7%). Eladási. 
ár 104-85—154-72 K, tőár 95-65—142-52 K m 3-ként. 

Ugyanakkor 8-25 /ra3 csertsznyerönkő 1 csoportban 709-50 K ( + 7 -5%). Eladási 

ár 86 K, tőár 73 K /ra3-kénf. 

Ugyanakkor 152 m3 nyárhaszonía 2 csoportban 10.351-33 K ( + 48 — 65°/o).. 
Eladási ár 68-08-6S-31 K, tőár 57-54—57-77 K /ra3-ként. 

Ugyanakkor 14.832 drb. tölgyktrékküllő 2 csoportban 5008-13 ( + 12-5%). Eladási 
ár 34 f, tőár 27—29 f drb.-ként. 

Ugyanakkor 202 ni3 vasúti talpfáról lemetszett tölgyfapadló 5 csoportban. 
28.432-03 K (+6—80/0). Eladási ár 137-80—154-41 K, tőár 694S—79-40 K 
/ra3-ként. Az eladási ár kidolgozott árura, a tőár pedig gömbiara vonatkozik,. 
melyből 60°/o az árukihozatal. 

Bustyahüzai m. kir. erdőhivatal (1917. szept. 4.): 

155 /ra3 tölgyrönkő 18.451*77 K. ( + 31*6%). Eladási ár 105-28—144-76 K.. 
elért tőár 85-28—124-76 K /ra3-ként. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1917. aug. 17.): 

a) Kaiámi erdőgondnokság 4 csoportban 2942 ürnfi műszaki czélokra. 
alkalmas lucz-és jegenyefenyőhasáb- és dorongta 109.020 K (+S0—90%). 
Eladási ár 3 6 - 3 8 K, elért tőár 31-40-35-10 K ürnfi-ként. 
b) Dobrocsi erdőgondnokság 2 csoportban 1912 ürm3 lucz- és jegenye-
fenyőműhasáb- és dorongfa 66.920 K ( + 75%). Eladási ár 35 K, elért' 
tőár 29-30—31-60' K /7ra 3-ként. 



Szászsebesi m. kir. erdőhivatal (1917. okt. 11.): 
A zalatnai erdögondnokság „Valea rusi" nevü rakodóján 5 csoportban 
127 rrfi jegenyefenyőszál- és rönkfa 5525-08 K ( + 5 1 — 9 0 % ) . Eladási ár 
40-63-51-30 K, elért tőár 32-63—43-30 K m3-ként. Vasúttól 17 km. 

A kassa-oderbergi vasút szeptember hó 22-én tartott versenytárgyalásán talpfa 
3-75—8-50 K, tölgy talpfa 8-50-17-00 K, váltótalpfa 230—460 K-án kináltatott. 

b) Tűzifa. 

Zagrebi kir. erdőigazgaióság (1917. aug. 28.): 
10-9 kat. holdon 1956 ürm3 vágásban sarangolt bükktüzifa 10.09S-83 K 
( + 0 - 4 % ) . Elért tőár 3'44 K, eladási ár 5-16 K «ra 3 -ként . Távolság 
vasúttól 30 km. 

Losonczi m. kir. járási erdögondnokság (1917. aug. 22.): 
Poltári v. urb. birt. 71-1 kat. holdon 4051 ürm3 tölgy- és cser-, gyertyán-
és feketefenyőtüzifa az erdőn a vasúti állomástól 1 £m-nyire 100.300-00 K 
( + 7 2 02%). Eladási ár tölgy- és gyertyánhasábfa 34 -40 K, dorongfa 
25-80 K, ág és selejt 12-04 K, cserhasábfa 30'96 K, dorongfa 24-08 K, 
ágfa 8 -60 K, feketefenyő- és cservegyestüzifa 17'20 K «/m 8-ként. 

Beszterczebányai m. kir. erdöigazgatóság (1917. aug. 14.): 
Vasúti és erdei rakodókon. 

Beszterszebányai erdőgondnokság 1 csoportban 353 ürm3 fenyőtüzifa 3960-66 K 
( + 7 0 % ) . Eladási ár 11-22 K, elért tőár 9-42 K «wz 3-ként. 

Óhegyi erdőgondnokság 3 csoportban 675 ürm3 fenyőtüzifa 12.204 K ( + 8 0 % ) . 
Eladási ár 16-20-19'SO, elért tőár 13-20—17-80 K z/ra 3-ként. 

Benesházai erdőgondnokság 10 csoportban 2235 ürm3 fenyőtüzifa 74.709-44 K 
( + 75—130%). Eladási ár 24—35 K, elért tőár 17 20—28-50 K ürm3-)<ént 

Mihályteleki erdőgondnokság 1 csoportban 127 ürm3 fenyőtüzifa 2953-26 K 
( + 51%). Eladási ár 23-25 K, elért tőár 20-40 K ú>m3-ként. 
[A zólyomlipcsei erdőgondnokság 3 csoportbeli 2895 ürm3 fenyőiüzifára, 
mely 18.868 K (üwz'-ként 6 — 8 K) kikiáltási ár mellett ugyanakkor árverésre 
bocsáttatott, ajánlat nem érkezett.] 
Jolsva város (1917. okt. 10.): 
50 vagon tűzifa á 1010 K vasúti kocsiba rakva. 

///. Eredménytelen faárverések. 
Leibicz r. t. város f. é. okt. hó 10-ére árverést hirdetett, amelyen 211-0 kat. 

holdnyi tövön álló és széldöntött 78.869 darab lucz- és 11.349 darab jegenye
fenyőtörzs összesen mintegy 75.746 m 3-re becsült fatömege, valamint 21.723 q 
luczfenyőkéreg került volna eladásra 2,600.000 K kikiáltási ár mellett, de ajánlat 
nem adatott be. (A holdankénti becsérték 12.322 K-t, a m 3-kénti 34-3 K-t tesz 
ki, egy törzs átlagos fatömege 0*84 nfi.) 
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