
c) Kőanyag-összegyűjtés  és  terhelés. 
1 m 3 nagyobb patakköveknek a mederből való kiszedéséhez a viz szine 

alatt, ha a kövek elhelyezése körültekintést igényel, kell a N. Ii. T. 67. oldal 
53. és 55. tételei szerint 
12-00 + 5 5 0 = 17-5 X 0 4 = 7-00 napszámos-munkaóra á 18 fill. = = 126-00 fill. 
10% felügyelet és szerszám = 15*28 

Anyagszükséglet: 
1 fm 35 cm vastag gömbölyű fenyőfa = 0-0Q6 m 3 

1 m 3 fenyő-épületfának a rakpartoktól különböző távolságban levő építési 
helyig való letutajozása á 1-00 K = 9 60 fill. 

1 m 2 30 cm vastag rőzseboritáshoz kell 0-2 szekér rőzse. 
0-2 X 2 = 0 -4 szekér rőzse termelése és szállítása átlag 2*5 km 

távolságról = ._. 15000 fill. 

Összesen 327-68 fill. 
18 X 327-68 = 58-98 K. 

VI. Folyómeder-takarítás. 
15. A folyómeder-takarításhoz szükséges pénzösszeg előre pontosan meg 

nem állapitható. A költségelőirányzatba az előző évek tapasztalatai alapján 
átalányösszeget veszünk fel utólagos részletes számadástétel mellett. 

Napszám = 500 K. 
Robbantószerek 50 „ 

Összesen .__ ... 550 K. 
A folyómeder-takarítás kora tavaszszal kezdődik és tart egészen 

a tutajozás befejezéséig. 

A tavaszi árvizek lezajlása után még fennmaradt jégdarabok 
és más törmelékanyag eltakarítására 1—2 tisztitó gátvizet adunk. 

A tutajozást akadályozó nagyobb kövek kihömböritése, eset
leges zátonyképződmények eltakarítása és a sziklák szétrobbantása 
által a folyót tutajozhatóvá tettük. 

ú t ú t ú t 

FAKERESKEDELEM. 

A máramaros i faeladások. 
B. 2.-től. 

Daczára a Szerbia felől szállongó puskaporos híreknek, vala
mint a kereskedők által a rossz üzletmenetről világgá 
bocsátott panaszoknak, azzal az erős reménységgel néztünk 

az ez évi értékesítés elé, hogy legalább a mult évi árakat feltétle
nül elérjük. 



A vármegye területén fekvő birtokossági és magánerdőkből 
évente leszállittatni szokott, illetve az elmúlt években tényleg 
elszállított 150 .000—300 .000 m3 famennyiség ez évre 60.000 m3-re 
szállott le. 

Maga a kincstári faanyag is, mely tavaly a máramarosszigeti 
és bustyaházai erdőhatóságok kerületében 320 .000 mz-en felül volt t 

az 1907. évi maradványnyal együtt, erre az évre 260 .000 m3-re 
esett vissza. 

Az igy előállott jelentékeny készlethiányt a Maros-mentén mult 
évről visszamaradt készletek sem pótolhatták, mivel itt meg a 
friss termelés egy részét is visszatartották az uj fűrészek részére. 

A kincstári faanyagnak tehát a Tisza-mentén veszedelmes 
versenytársa nem volt. 

Reményünket a f. hó 2., 3. és 4-én megtartott szó- és Írásbeli 
árverések teljesen igazolták. 

Árverés alá kerültek: 

I. írásbeli versenytárgyalás utján: 
a) A máramarosszigeti „Margit" fürész bérletével kapcsolatosan 

a tiszaközi és kevelei erdőgondnokságok 26 .000 m3-t kitevő fa-
termése 1 évre : 

b) A máramarosszigeti „Gárdány" fürész bérletével kapcsola
tosan a rahói m. kir. erdőgondnokság 12.000 m3 fatermése 5 évre. 

II. Szó és Írásbeli árverés utján: 
a) 1000 m3-es részletekben 
1. a bogdáni és fehértiszai e rdőgondnokságok 54 .000 m3, 
2. a vaséri erdőgondnokság 3 5 0 0 0 m3 

3. a feketetiszai erdőgondnokság 17 .000 m3 termése. 
b) 5 0 0 m3-es részletekben a mezőháti erdőgondnokság 35 .000 

ms faanyaga. 
Ezek közül a kevelei, tiszaközi és rahói erdőgondnokságok 

fatermése az elmúlt 5 évben a „Margit" fürész, a feketetiszai 
erdőgondnokság fatermése pedig a „Gárdány" fürész bérletével 
kapcsolatosan adatott el a Winkler testvéreknek, illetőleg Sebők 
Józsefnek. 

Kikiáltási ár gyanánt ugy a fűrészeknél, m i n t á z 1000, illetve 
500 m3es részetekben értékesített faanyagnál a 30%-ka i felemelt 
u. n. tiszamenti szokványárak szolgáltak. 



Az árverések a következő eredménynyel zárultak: 
A „Margit" fűrész bérlete a hozzátartozó faanyaggal az eddigi 

bérlő, a Winkler testvérek czég kezén maradt, a kikiáltási áron 
felül 3*2% áremeléssel. Ezáltal a mult évben w 3-kint 14 koronát 
kitett vételár 16 K 60 f-re, vagyis m3-k'mt 2 K 60 f-rel emelkedett. 

A „Gardány" fürészt a Szolnoki Egyesült Gőzfürész és Őrlő
malom r.-t. kapta meg a kikiáltási áron felül 1 2 - 6 % áremeléssel. 
A mult évi 14 K-ás /rc3-kinti árral szemben az idei átlagár 18 K 
12 f, vagyis /rc3-kint 4 K 12 f-rel emelkedett. 

Érdekes mellékkörülmény ennél a csoportnál az, hogy két 
teljesen egyenlő ajánlat adatott be s a vevő czégnek csupán 
az biztosította az elsőbbséget, hogy ajánlata 10 perczczel előbb 
jutott a bizottság kezeihez. 

A bogdáni és fehértiszai 1000 m3-es részletek átlag 2 2 - 2 2 % 
áremeléssel keltek el a kikiáltási áron felül, ami által a mult évi 
19 K 13 f árak 19 K 64 f-re, vagyis m 3-kint 51 f-rel emel
kedtek. 

A vaséri 1000 m3-es részletek a kikiáltási áron felül 24-21%-kal 
találtak vevőre s igy a mult évi 18 K 8 f-res árakkal szemben 
18 K 83 f-ért értünk el, ami m3-kéní 75 f többletnek felel meg. 

A feketetiszai 1000 m-es részleteknél a kikiáltási árakkal szemben 
elért 26-02% áremelés a /72 3-kénti árban 4 K 32 f javulást ered
ményezett s a mult évi 13 K 57 f-res árakat 17 K 89 f-re emelte-

Végül a mezőháti 500 ms-es részletek a kikiáltási ár felett 
2 3 ' 7 9 % áremeléssel keltek el, ami a mult évi 16 korona 66 fillé
res árakat 17 korona 61 fillérre vagyis /« 3-kint 95 fillérrel rúg
tatta feljebb. 

Átlag az 1000 és 500 m3-es részletek 2 3 ' 5 6 % áremeléssel 
keltek el s ha az eddig fürészbérlettel együtt értékesített fekete
tiszai, rahói, kevelei és tiszaközi faanyagokat, amelyek az 1904. évi 
árveréseken lettek még értékesítve, figyelmen kivül hagyjuk, az 
1909. évi árak az 1908. évi áraknál //z3-kint átlag 74 fillérrel 
magasabbak. 

Mindenesetre feltűnő a jelentékeny különbözet, mely az 
áremelési %-kokban a fűrészek és az 1000 m3-es részletek között 
mutatkozik utóbbiak javára. 

Ennek egyik oka az, hogy a fűrészeknél a befizetés kész-



pénzben előre megszabott részletekben teljesítendő, mig a rész
leteknél a vevők megfelelő értékpapir-biztositék letétele ellenében 
6 hónapi kamatmentes hitelt élveznek. 

Elesik a részleteknél a fürészkeretenkint 1000 koronát kitevő 
fürészbér is, mely végeredményében szintén a fa vételárát terheli. 

Végül a „Gardány" fürésznél az ötéves bérlet koczkázata, a 
„Margit" fürésznél pedig a M.-Szigeti Villanyvilágitási Részvény
társasággal fennálló szerződésből kifolyó fürészelési kötelezettség 
nehezítik a vevő helyzetét. 

Könnyen belátjuk, hogy mekkora teher a vevőre a fürésze
lési kötelezettség, ha számba veszszük azt, hogy mig .a gömbölyű 
fa leszállítása a Tiszán Szegedig /rc3-kint 1 korona 90 fillértől 
2 korona 20 fillérbe kerül, addig egy ms fűrészáru szállítása, a 
be- és kirakás és apróbb költségeken kivül, ugyanoda 8 koronába 
kerül. 6 0 % tiszta kihozatal mellett ez a szállítási különbözet a 
gömbölyű fa m3-e után közel 3 koronát tesz ki. 

A fürészhulladék, ami Szolnokon, Szegeden a metszési bért 
úgyszólván teljesen fedezi, itt a villanytelep czéljaira adandó át. 

A rövid viziszállitás folytán várható minőségi különbség a 
fürésznél felmerülő munkabéreket és egyéb kiadásokat sem fedezi. 

Ezért az erdő igazgatóság a villanyvilágitási r.-t.-gal fennálló 
terhes szerződés megváltoztatására keres módot. 

A máramarosszigeti erdőigazgatóság fahozamával egyidejűleg 
a bustyaházai erdőhivatal is árverésre bocsátotta fatermését. 

Ámbár az ottani fürész egyéves bérletével kapcsolatosan 
árverésre bocsátott szinevéri mult évi fa a fürészbérlet és köte
lező fűrészelés folytán vevő nélkül maradt, a mokrai és bruszturai 
erdőgondnokságok 60.000 ms-t tevő fatermése 1000 m?-es részletek
ben a kikiáltási áron felül 20-56%-kal adatott el. 

•J-t c>? c>t 

Vidéki levél. 
(A Catalpa  speüosa  telepítése ügyében.) 

Igen Tisztelt Szerkesztő Ur! 
Midőn az „Erdészeti Lapok" becses figyelmét az alábbiakban 

megnevezett és homokunkra nézve talán uj korszakot alkotó 


