
felhívta, hogy a fára nézve maximális árakat hozzon javaslatba. 
Az Országos Erdészeti Egyesület meghallgatását ugy látszik nem 
tartotta szükségesnek, holott talán némi szava ennek is lehetne 
ebben a kérdésben. 

Az emiitett két szerv egyébiránt ellenzi az árak maximálását, 
hanem leginkább még oly magasan megállapított irányárakat 
tartana életbeléptethetőknek, hogy a termelés visszaesésétől nem 
kell tartani. Ezeket fenyő-, rönk- és szálfára vonatkozóan átlag 
90 K-ban, fenyőfürészárura 260—280 K-ban hozza javaslatba. 

Az irányárakkal szerzett ausztriai tapasztalatok éppenséggel 
nem biztatók arra nézve, hogy mi is erre az útra lépjünk. Ott ez 
az ármegszabás a fatermelést és faforgalmat megbénította. Igaz, 
hogy a mai termelési viszonyokhoz mérten feltűnően alacsony 
:árat szabtak meg. 

ó£ ó£ 

FAKERESKEDELEM. 

Faárverések eredményei. 

Alábbiakban az eladás tárgyának (terület, választék, fanem, méretegység
megjelölésén kivül az elfogadott, rendszerint legmagasabb árajánlatot közöljük, 
amely után zárjelben azt a százalékot jelezzük, amelylyel az elért ár a kikiáltási 
árat meghaladja. A kikiáltási árat a közölt adatokból e képlet segítségével számit-

hatjuk ki: K}— ^. , mely képletben /Ca kikiáltási ár, E az elért legmagasabb 

ajánlat. 
/. Tövön. 

Németlipcsei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 4 . ) : 
A németlipcsei közbirt. 138'0 k. h. 19.181 m3 lucz- és jegenyefenyőhaszonfa 
4 részletben 70Ő.260 K ( + 29—41%). Elért tőár: 33.68—39-28 K, átlag 
36-88 K /w3-ként. 

Kassai m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 11.): 
Jászó község 8 -7 k. h. 1588 m3 tölgybánya- és talpfa /re3-ként 109-50 K 
( + 82 -5°/o). Vasúttól 3'6 km, bányatelep közvetlen szomszédságában. 

Szepsiszentgyörgyi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 16.): 
Szemerjai áll. iskola 8-9 k. h. 205 m3 tölgyhaszonfa, 331 ürm3 hasáb- és 
587 ürm3 dorong (tölgy- és bükk-) tűzifa 29.000 K ( + 59-fjo/o). Elért főár: 
haszonfánál 30 cm-en alul 33 20 K, 30 cm-en felül 84-26 K, tűzifánál hasábf« 
17-55—22-34 K, dorongfa 11-17—17-55 K m'-ként, illetve «>m3-ként. 
Vasúttól 6 km. 



Régeni alsó m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 18.): 
Görgényszentimrei ref. egyház 3 -35 k. h. 478 m3 tölgyhaszonfa és 142 nfi 
tölgygalytüzifa 34.050 K ( + 5-56°/o). Elért tőár: haszonfánál 69'67 K, 
tűzifánál 5'28 K m3-ként. Vasút helyben. 

Régeni felső m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 3 ) : 
Palotailvai v. urb. 62*3 k. h. 9808 m3 lucz- és jegenyefenyőhaszonfa és 
500 m3 bükktüzifa 353.780-51 K ( + 1 1 9 ° o ) . Vasuttól 2 km. 

Ugyanott: (1918. május 14.): 
Nikoleszku Sándor, a gödemesterházai v. urb. jogutódja 62 -5 k. h. 10.094 m3 

lucz-és jegenyefenyő épületfa és 211S m3 bükktüzifa 296.501 K (4-44*97° o). 
Vasuttól 8-5 km. Becsült tőár: fenyőnél 20 K, blikknél P25 K ffz3-ként. 

Ungvári m. kir. állami erdőhivatal (1918. márcz. 19.): 
Unggesztenyési v. urb. 48-51 k. h. 5202 m3 tölgy-, 396 m3 bükk-, 142 m3 

nyárfa 100.200 K (-(- 7" o). Elért tőár : 16—24 cm vastag tölgyműfánál 
26-75 K, 26—40 cm 32-10 K, 42—52 cm 37-45 K, bükkhasábfánál 6-42 K f 

tölgy- és bükkdorongfánál 4-28 K, vegyes nyártüzifánál 2-14 K m3-ként. 
Kat. h. 2044-94 K. Távolság a vasuttól 22 km. 

Földvárvidéki m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 5.): 
Szászmagyaros község 1733 k. h. 22646 nfi bükk-és nyártüzifa 95.000 K 
(+58-6°'o). Elért tőár: bükkhasábfánál 4'55 K, bükkdorong 2-11 K, 
nyárhasáb 2-11 K m3-ként. Vasuttól 8 km. 

Ugyanott (1918. márcz. 21.) : 
Földvár község 457 k. h. 4846 m3 tölgyhaszonfa és 4914 m3 tölgytüzifa 
270.000 K ( + 22-65'Vo). Elért tőár: rönknél 57-80 K, egyéb haszonfánál 
41-70 K, hasáb 13-07 K, dorong 6'54K, galyfa 6-13 K w3-ként. Vasuttól \Qkm. 

Zsolnai felső m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril 3.) : 
Kiszuczaujhelyi v. urb. 6-82 k. h. 612 m3 lucz- és jegenyefenyő, 298 nfi 
erdeifenyőépület fa, 124 q luczfenyőkéreg, 81 drb. szarufa 54.680 K 
(-f-15'2°o). Elért tőár: luczfenyőhaszonfa 62-52 K, erdeifenyőhaszonfa 
50-78 K m3-ként, szarufa 2 K drb.-ként, luczfenyőkéreg 10 K 17 -ként. 
Vasuttól P4 km. 

Ungvári áll. erdőhivatal (191S. április 4 . ) : 
Köblér községi 13 erdőbirtokos 110.635 m3 bükk 1,650.000 K 0'02»/o). 
Becsérték: haszonfa 22 K, hasábfa 12 K, dorongfa 6 K /w3-ként. 

Szepesolaszi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 5.) : 
Szepesolaszi város 23 -44 k. h. 3339 m3 lucz-, jegenye-, erdei- és vörösfenyő-
haszonfa 180.000 K ( + 76-3%>). Elért tőár: 52-90 K m3-ként. 

Rózsahegyi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 6.) : 
Luzsnai-soltészi v. urb. 3'3 k. h 434 m3 lucz- és jegenyefenyő
haszonfa 10.000 K ( + 10-1%). Elért tőár 3030 K holdanként. 

Ugyanott (1918. máj. 6.): 
Luzsnai v. urb. bírt. 3'8 k. h. 535 m3 luczfenyőhaszonfa, 42 m3 tűzifa 
és 56 m3 kéreg 35.400 K ( + 122-3%). Átlagos tőár 55-92 K /rc3-ként. 



Liptóujvári m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 8.): 
Hybbei v. urb. 33 k. h. 4971 m3 luczfenyőhaszonfa 207.070 K ( + ()-5°/o). 
Liptóujvártól 12 km. 

Kecskeméti m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 12.): 
Dunapataj község 5 8 k. h. tölgy és kőris 6 m3 szerszámra, 52 m3 tűzifa 
és 12 m3 galyfa 5793 K ( + 258%). Eladási ár szerszámfánál 143-20 K, 
tűzifánál 89-50 K, galyfánál 35-80 K, átlag 82-75 K m3-ként. Községtől 
7—10 km távol. Faanyag silány. 

Beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (1918. ápril. 4.)-. 
Mittye község 56 -9 k. holdon található vargafa, dorongfa és rőzse és 
pedig vargafa 21 -72 K, dorongfa 11-20 K //rabként, rőzse 50 fillér kévénként. 

Ugyanott (1918. máj. 10.). 
Egyesítve kezelt erdők 271-8 k. h. 56.827 m3 lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa 3,310.000 K ( + 9 4 ' 1 % ) . Elért tőár fürésztől 4-0—7-0 km 
58-25 K «z3-ként. 

Gölniczbányai m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 8.): 
Szomolnokhuta nagyközség 10-0 k. h. jegenyefenyő, szórtan luczfenyő 
m3ként 43'60 K ( + 45%). 

Nagymezei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 11.): 
Ágostonlaki v. urb. 21-6 k. h. 2300 m3 lucz- és jeg.-fenyő 131-033 K 
( + 9 2 % ) , m3-ként 56-97 K. 

Brassói m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 9.) : 
Keresztény falva község 2É0 k. h. jegenyefenyőhaszonfa 204 m3, dorong-
tűzifa 14-5 /re3, ágfa 6-5 m3, galy- és rőzsefa 55-4 m3 9251 K ( + 109%). 
Elért tőár: haszonfa 45-22 K, dorongfa 6-00 K, ágfa 3-00 K, galy- és 
rőzsefa 1-00 K. 

Rimaszombati m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 18.): 
Kecsői v. urb. birt. 28-8 k. h. 772 m3 tölgyépületi és bányafa, valamint 
1647 ürm3 tölgytüzifa 19.050 K ( + 12%). Elért tőár haszonfánál /re3-ként 
17-43 K, tűzifánál «wz3-ként 3"40 K- Vasúttól 13-6 km. 

Ugyanott (1918. ápril. 21.) : 
Perjései v. urb. birt. 19-4 k. h. 580 ürm3 tölgyvargafa a rajta levő 
460 q cserkéreggel ürm3-ként 13-20 K ( + 32%), továbbá 250 ürm3 gyer
tyán-, cser- és nyirdorongtüzifa ürm3-ként 6-20 K ( + 5 5 % ) , Vasúttól 22 km. 

Zólyomi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 22.): 
Hajniki v. urb. birt. 50-7 k. h. 3612 ms jegenye- és kevés luczfenyő 
252.257 K ( + 52%). Elért tőár //i3-ként 69-84 K, vasúttól 5 km. 

Trencséni m. kir, állami erdőhivatal (1918. ápril. 21.): 
Alsóosztorányi v. urb. birt. 87 -2 k. h. mintegy 4490 m3 lucz- és jegenye-
fenyőépületfa 229.000 K ( + 2°/o). Vasúttól 5 km. 

Turdosini m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápril. 23.) : 
A volt urb. birtokosságok 20 erdőbirtokán 82-0 k. h. 22.611 m3 lucz-
és jeg.-fenyőhaszonfa, 3225 m3 lucz-, és jeg.-fenyőtüzifa és 6275 q lucz-
fenyőkéreg 1,098.928 K ( + 61—246%). Elért főárak haszonfánál 29'43— 



63-41 K, tűzifánál 1—4 K /w3-ként, kéregnél 12—20 K y-ként. Vasuttól 
1—13 km távol. 

Petrozsényi m\ kir. jár. erdőgondn. (1918. máj. 7- 8.): 
a) Petrillai v. urb. birt. 685-6 k. h. 40.729 ms luczfenyő, bánya- és rönkfa, 
20.022 ürm3 bükktüzifa 680.500 K (-f- 5-3%). 
b) Zsilkorojesdi g. kath. egyház és iskola 33'6 k. h. 4338 ürm? bükk
tüzifa 33.400 K ( + 0-3°/o). 

Sepsiszentgyörgyi állami erdöhivatal (1918. máj. 13.): • 
Botfalu község 21-5 k. h. 563 ürm3 tölgyvargafa, 452 q tölgykéreg és 
229 ürm3 nyirtüzifa 27.777 K ( + 61-7°/o). Elért tőár tölgyvargafa 25'87 K, 
nyirtüzifa 19-41 K üra3-ként, tölgykéreg 19-40 K y-ként. Vasuttól 10-6 km. 

Gyergyószentmiklósi m. kir. jár. erdőgondn. (1918. máj. 14.): 
Tekerőpataki közbirt. mintegy 7—9000 m3 lucz- és jeg.-fenyőhaszonfa 
m3-ként 20'35 K ( + 103-5%) (1915/1916. évi széldöntés). Vasuttól \&km. 

II. Kitermelt állapotban. 

a) Haszonfa. 

Nagyrőczei m. kir. jár. erdőgondn. (1918. márcz. 6.) : 
Koháryházai v. urb. birt. mintegy 3 -0 k. h. 470 mB lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa 20.680 K ( + 72»/o). Eladási ár: 44 K, elért tőár 40 K m3-ként. 

Ugyanott (1918. ápril. 30 . ) : 
Vernári v. urb. birt. 14-8 k.h. 1263 m3 lucz-, veres- és erdeifenyőhaszonfa 
döntve az erdőn 41.700 K (-|- 0-4%). Eladási ár: 33 K, elért tőár 29 K 
m3-ként. 

Ugyanott (1918. mái. 10.): 
Nagyrőcze r. t. város az erdőn döntve 7S m3 tölgyhaszonfa 5270 K 
( + 13%). Eladási ár: 67-56 K, elért tőár 62-56 K m3-ként. 

Zágrábi kir. erdőigazgatóság (1918. febr. 27 . ) : 
Az ogulini kir. erdőgondnokságban vasúti, illetve erdei rakodón készletezett 
259"5 m3 fenyőszálfa, 40b fm fenyőrud, 5-5'm3 juharrönkő és 6 ürm3 juhar-
műhasáb 24.695-17 K ( + 30—80%). Elért tőár: fenyőrudfa 100//n-ként 
72-20 K (eladási ár 97-20 K), fenyőszálfa 12—20 cm 30-50-56-00 K 
(eladási ár 45-50-81 "00 K), 2 1 - 2 5 cm 43-50-74-00 K (elad. ár 58-50-99-00 K). 
26 cm-ren felül 56-50-92-00 K (eladási ár 71-50—117-00 K), juharrönkő 
64-50—94-00 K (eladási ár 84-50—119-00 K). juharhasáb 224-80 K (eladási 
ár 244-80 K) w3-ként, illetve ürmeként. 

Ugyanott (1918. márcz. 27.) : 
700 drb. bükkiapát 4760 K ( + 7 0 % ) . Eladási ár: drb.-ként 6 8 0 K. 
Levezetett tőár : /«3-ként 193-56 K. 

Ugyanott (1918. ápril. 18.): 
Vasuttól 22 km, tő mellett kitermelve 439 ms bükkrönkő 11.533-99 K 
( + 5 % ) . Eladási ár: 26-25 K, elért tőár-23-25 K m3-ként. 



Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 25.) : 
Vasútállomás melletti rakodón 310-5 m? tölgyrönkő és haszonfa 45Í537-14 K 
( + 21%). Elért tőár «3-ként 107 — K. Vágás vasúttól 27 km. 

Ugyanott (1918. ápr. 15.): 
Bélespataki rakodón vasúttól 20 km, 170 m3 fenyőrönk 10.449 K ( + 5 1 % ) . 
Eladási ár 60-40 K, elért tőár 48-20 K. 

Ugyanolt (1918. ápr. 22.): 
Mintegy 15.000 m3 fenyőrönkő erdei rakodón vasúttól 60—80 km m3-ként 
40 K ( + 0%). Elért tőár 28 K m3-ként. 

Tótsávári m. kir. erdőhivatal (1917. decz. 22 . ) : 
a) Erdei rakodón vasúttól 13 km 522-9 m3 tölgyhaszonfa 52056-50 K 
( + 9 1 - 0 % ) . 
b) Vasúti rakodón 125-9 m* tölgyhaszonfa 18866-39 K ( + 7 9 % ) . 
c) Közúti rakodón vasúttól 10-7 km 421 m3 tölgyhaszonfa 52693-20 K 
( + 640/o). 
d) Közúti rakodón vasúttól 10-7 km 32'5 ni3 selejtes tölgyhaszonfa 2298'55 K 
( + 600/0). 
Eladási ár haszonfánál: 21—30 cm 76-60—114-56 K (tőár 69-50-98-15) ; 
31—40 cm 95-50—139-62 K (tőár 88-40—123-21 K ) ; 41—50 cm 123— 
164-68 K (tőár 106-85—148-27); 5 1 - 6 0 cm 139-40—189-74 K (tőár 123 -25 -
173-33 K) ; selejthaszonfánál: 21— 30 cm 48-75 K (tőár 26-65 K ) ; 31 — 
40 cm 57-50 K (tőár 35-40 K ) ; 41—50 cm 66-25 K (tőár 44-15 K) ; 51 — 
60 cm 75-00 K (tőár 52-90 K); 60 cm-en felül 83-75 K (tőár 61-65 K). 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 5.) : 
Zólyomi erdőgondn. vasúti rakodón 181*1 m3 tölgyhaszonfa 26709-27 K 
(+39°/o). Eladási ár: 15—30 cm 125-10 K (tőár 109-32—113-21 K ) ; 31 — 
50 cm 166-80 K (tőár 151-02 K). 

Ugyanott (1918. márcz. 12.) : 
a) Ohegyi m. kir. erdőgondn. erdei rakodón 110 m3 lucz-és jegenyefenyő
haszon fa 7150-74 K (+6°/o). Eladási ár: 12—20 cm 61-48 K, 21—25 cm 
6360 K, 25 cm-en felül 67-84 K. Tőár: 51-35 K, 53-47 K és 5771 K. 
b) A zólyomi és erdőbádonyi erdőgondn. vasúti rakodón 130-3 m3 bükk
haszonfa 14380-70 K ( + 8 4 % ) . Eladási ár: 110-40 K, levezetett tőár 
89-58-92-50 K /w3-ként. 

Ugyanott (1918. márcz. 18.): 
Dobrócsi erdőgondn. a kisgarami Máv. állomásra szállítva 3519 ürm3 

czellulózefa 170-038-08 K ( + 5 1 % ) . Eladási ár: 48-32 ürw3-ként elért tőár 
39-12—40-82 K /7z3-ként. 

Ugyanott (1918. márcz. 30.): 
a) Erdőbádonyi erdőgondn. 2\0 m3 bükkhaszonfa erdei rakodón 10301-76 K 
( + 400,0). Eladási ár 49 K, elért tőár 40-78 K m3-Un\. , 
b) Luczatői erdőgondn. 137 m3 bükkhaszonfa vasúti rakodón 12324-60 K 
( + 50%). Eladási ár 90 K, elért tőár 56-31 K m3-ként. 



Szászsebesi m. kir. erdőhivatal (1918. ápril. 2 . ) : 
Vasút melletti és erdei rakodón készletezett 210'5 m3 tölgyhaszonfa 
20.243-03 K (+21—38o/o). Eladási ár 48-40—145-20 K, elért tőár 
32*40—139'20 K maként. A minimum selejtre, a maximum I. oszt. 
tölgyrönkre vonatkozik. 

Orsovai m. kir. erdöhivatal (1918. ápril. 13.): 
A bisztra-cseresi állomás melletti faraktárban készletezett I0"5 m3 bükk-
fürészáru 2027-47 K ( + 75°/o). Eladási ár 192-50 K, elért tőár 58-10 K 
köbméterenként. 

Ugyanott (1918. ápril. 20.): 
Községtől 23—33 km távol az erdőn a tő mellett termelve 38 m3 jeg.-
fenyőhaszonfa 1123-64 K (+4°/o). Eladási ár vastagsági osztályok szerint 
25-20—33-60 K, elért tőár 22-20—30-60 K ffz3-ként. 

Ugyonott (1918. máj. 17.): 
Bisztracseresi vasútállomás melletti raktárban 15\5 m3 bükkfürészáru 
2903-10 K ( + 7 0 % ) , Eladási ár 187 K, elért tőár 55-20 K A//3-ként. 

Bustyaházai m. kit. erdöhivatal (1918. márcz. 13.): 
Ökörmezői felső erdőben erdei rakodón 1500 m3 lucz- és jegenyefenyő-
haszonfa 75.360 K ( + 32-2%). Eladási ár 50-40 K, elért tőár 30-40 K 
köbméterenként. 

Zsarnóczai m. kir. erdöhivatal (1918. máj. 3.): 
Vasúti állomás melletti rakodókon 1065 m3 bükk- és 22 m3 nyárhaszonfa 
126.268-24 K ( + 10*0—112*20/o). Eladási ár 21 cm és több felső átmérőjű 
bükknél 85-80—127*32 K; 20 cm és több felső átmérőjű nyárnél 49-50 K 
köbméterenként. Elért tőár bükknél 63-00—106-35 K, nyárfánál 27-00 K 
köbméterenként. 

Máramarosszigetí m. kir. erdőigazgatóság (1918. ápr. 30.) : 
4880 drb. gyümölcsfakaró, 6490 drb. süritőlécz 105.000 drb. szőlőkaró 
és 1000 drb. paradicsomkaró 28568*80 K (+200—330°/o). Eladási ár: 
gyümölcsfakaró 600—736 K (tőár 55*33—75 K), süritőlécz 135 K (tőár 
50 K), szőlőkaró 180—266-60 K (tőár 59-24—85-90 K), paradicsomkaró 
105 K (tőár 105 K) 1000 drb.-ként. 

Régeni felső m. kir. jár. erdőgondn. (1918. ápr. 30. és máj. 8.): 
Palotailvai v. urb. birt. 517 nfi lucz. és jegenyefenyőépületi- és bányafa 
33968*75 K ( + 7*7-25°/o). Eladási ár: 5920—75-84 K w3-ként. Állomás 
mellett, illetve állomástól 2—5 km. 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1918. ápril. 30.) : 
5039-6 m3 lucz- és jeg.-fenyőszálfa és 138 m3 rönkő 483.854-52 ( + 10-5— 
31-50/0). Eladási ár 50-83—86-79 K, elért tőár 33-55—71-72 K/« 3-ként 

Apatini m. kir. erdöhivatal (1918. máj. 4 . ) : 
2103 m3 tölgyhaszonfa 216.193-31 K ( + 2 0 — 5 0 % ) . Eladási ár 88-48— 
119-11 K OTc-ként. 



Beszterczei m. kir. erdőigazgatóság (1918. máj. 7.): 
591 rrfi fenyőhaszonfa vasúti állomástól 20 km távol fekvő rakodón 
30.000 K ( + l-5°/o). Eladási ár 50-77 K, elért tőár 26-06 K m3-ként. 

Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1918. máj. 8.) : 
Vasutmenti raktárakban levő 163-7 m3 gyertyán, 341-53 m3 bükkrönkő. 
15-95 ms tölgy és 47-60 m3 ákácz kérgezetlen oszlop, 54-27 m3 tölgyfa
padló és 5714 darab tölgy kerékküllő 83.118-70 K ( + 8-8—76-2%). Eladási 
ár: gyertyánrönkő 131-75—138-12 K, bükkrönkő 125-10 K, kérgezetlen 
oszlop tölgy 92-40 K, ákácz 77-22 K, tölgypadló 163-24 K *>z3-ként, tölgy
kerékküllő 76-16 fillér darabonként. Levezetett főárak (az előbbi sorrendben) 
109-75—123-13 K, '103-10-110-10 K, 80-40 K, 67-22 K, 98-04 K és 
152-17 K m3-ként. 

b) Tűzifa. 

Gyergyószentmiklósi m. kir. jár. erdőgondn. (1919. márcz. 4 . ) : 
Tekerőpatak község Vasláb állomástól 3 km távolságban levő telepén a 
fenyőhaszonfa hibás részeiből és hulladékából termelt 70 ürm3 hasáb-
tűzifa 2160 K ( + 2 - 9 % ) . ümfi-Úntx eladási ár 30-85 K. 

Vinkovcii kir. főerdőhivatal (1918. márcz. 4 . ) : 
714 ürm3 tölgytüzifa rönkökben a folyó partján kiszállítva 28.845-60 K 
( + 1020/0). Eladási ár ürm3-ként 40-40 K, elért tőár 35-90 K. 

c) Egyéb te rmékek . 

Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatőság (1918. febr. 28 . ) : 
5000 q luczfenyőkéreg a felsővisói raktárban készletezve 90.900 K ( + 1 0 2 % ) . 
Eladási ár 18-18 K, elért tőár 2-18 K ?-ként. 
300 q tölgykéreg Szentkirálykörtvélyesen raktározva 5130 K ( + 90%). 
Eladási ár 17-10 K, elért tőár 4-35 K ?-ként. 

Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 8.) : 
15C0 q 1916. évi termelésű luczfenyőkéreg Szászrégenben vagonba rakva 
29.325 K ( + 15%). Eladási ár 19-55 K, elért tőár 6 K q-ként. 

Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1918. márcz. 27 . ) : 
Vevő által 3747-8 k. holdon termelendő kefegyökér q-ként 180 K ( + 80%) . 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1918. ápr. 3 . ) : 
Raktározott luczfenyőkéreg 2579 q három eladási csoportban 33.389-80 K 
(+35—550/0). Eladási ár 10-80—15-50 K, tőár 5-50—11-06 K q-ként. 
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