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

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. 

Kecskeméti m. kir. járási erdőgondnokság (1915. jan. 13.): 
Izsák község erdejének 1914. évi vágásában 325 m3 ákáczfa (70% tűzifa, 
30% mezőgazdasági szerszámfa) á 23 - 32 K (+61%). Az erdő Izsák 
községtől 5 km távolságra fekszik. 

Apatini m. kir. erdőhivatal (1915. jan. 21.): 
A palánkai Jedek sziget 60 kat. holdas vágásterületének faanyaga és pedig 
239 m3 fűz- és nyárműfa, 6562 ürm3 fűz- és nyárhasáb, 3531 ürm3 fűz
és nyárdorong tűzifa, 14.315 kéve fűz- és nyárrőzse kat. holdanként 
á 414 K. ( + 9-96%). 

Szentágotai m. kir. járási erdőgondnokság (1915. febr. 15.): 
A hégeni ev. egyház erdejéből 21-08 kat. holdon 2694 m3 tölgyfaanyagért 
(949 m3 műfa, 1745 m3 tűzifa) elért összeg 27.317 K ( + 13-8%). Ebből 
a műfára /ra3-ként 24-58 K, a tűzifára 2-28 K esik. Vasúti állomás helyben, 
1"5 km távolságra a vágásterülettől. 

//. Kitermelt állapotban. 

a) Műfa. 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1915. jan. 8.): 
A maluzsinai, likavai és fenyőházai erdőgondnokságok által házilagosan 
kitermelt és a liptóujvári faraktárban készletezett faanyagok és pedig: 
715 ürm hántott fenyőműhasáb á 7-65 K, tőár 6-0 K (+2-2%), 114 ürm 
hántatlan fenyőműhasáb á 7-02 K, tőár 5-0 K (+0-3%), 1166 ürm hán
tott fenyőműhasáb á 8"52 K, tőár 6-0 K ( + 0-3%), 1498 ürm hántatlan 
fenyőműhasáb á 714 K, tőár 5-0 K (+2-0%), 1000 ürm hántott fenyő
műhasáb á 8-67 K, tőár 6-0 K (+2-0%), 166 m3 selejtes fenyőrönkő 
12—25 cm vastag, 2—3-9 m hosszú á 9-20 K, tőár 6-20 K ( + 2 - 2 % ) , 
1463 m3 selejtes fenyőrönkő 26 cm-en felüli vastagságú, 2—3'9 m hosszú 
á 10-22 K, tőár 7-22 K (+2-2%), 29 m3 selejtes fenyőrönkő 12—25 cm 
vastag, 4 m-nél hosszabb á 10-72 K, tőár 7 7 3 K (+2 -20 /0 ) , 253 m3 

selejtes fenyőrönkő 26 cm-en felüli vastagságú és 4 //z-nél hosszabb á 11-24 K, 
tőár 8 24 K ( + 2-2%), 1186 m3 selejtes fenyőrönkő 26 cm-en felüli vastagságú 
és 2-3-9 m hosszú á 13 K, tőár 9 0 K ( + 8-4%), 138 m3 selejtes fenyő
rönkő 26 cm-en felüli vastagságú és 2—37 m hosszú á 11-22 K, tőár 8 2 2 K 
( + 2-Qo/o). 



Vinkovczei kir. főerdőhivatal (1915. jan. 18.): 
A raicsi kir. erdőgondnokságban házilag kitermelt 191 m3 tölgy, 30 m3 

szil és 3 m3 kőris, összesen: 224 m3 haszonfa á 2078, tőár 17 66 K 
(-[- 0-0°/o). Az eladás színhelye a Szávától 2-2 km távolságra esik. 

Zsamóczai m. kir. erdőhivatal (1915. febr. 18.): 
A körmöczbányai erdőgondnokságban termelt lticz- és jegenyefenyő-
haszonfa a jánoshegyi vasúti állomáshoz (l -5—3 -0 km) szállítva: 51 mB 

12—15 cm vastag épületi fa á 11-77 K, tőár 6 2 4 K, 1036 m3 16—25 cm 
vastag épületi fa á 15-52 K, tőár 11-21 K, 2040 m3 26 cm és feljebb vastag 
épületi fa á 17T7 K, tőár 18-33 K, 187 drb. rud á 96 fül., tőár 50 fill., 
129 drb. lécz á 54 fill., tőár 22 fill. ( + 7-0°/o). 
Ugyanott termelt fenyőhaszonfa a felsőstubnyai vasúti állomásra (7—\2km) 
szállítva: 15 ms 12—15 cm vastag épületi fa á 11-73 K, tőár 5-88 K, 
194 m3 16—25 cm vastag épületi fa á 15-46 K, tőár 9 6 1 K, 237 m3 

26 cm és feljebb vastagabb épületi fa á 17-06 K, tőár 1121 K (-f 6-60/o). 
Ugyanott termelt fenyőhaszonfa a turócznémeti-alsóturcseki közút melletti 
rakodóra (3-5 km) szállítva: 296 ni3 12—15 cm vastag épületi fu á 11 23 K, 
tőár 3 0 3 K, 1694 m3 16—25 cm vastag épületi fa á 14-80 K, tőár 6 6 0 K, 
802 m3 26 cm és feljebb vastagabb épületi fa á 1634 K, tőár 8 1 4 K 
( + 2-lo/o). 

Lugosi m. kir. erdő igazgatóság (1915. febr. 25.): 
Vasúti faraktárakban kocsiba rakva 500 ürm gyeriyánkaptafa á 15 K, 
tőár 9-10 K ( + 7-0%), 100 ürm égersámfa á 10-05 K, tőár 5-35 K ( + 00%), 
500 ürm3 bükkműfa á 11-05 K, tőár 5-25 K (+00°/o). 

b) Tűzifa. 

Lugosi m. kir. erdőigazgatóság (1915. jan. 8.): 
A marzsinai faraktárban vasúti kocsiba rakva 967 ürm gyertyándorong 
á 6 60 K, tőár 3-55 K ( + 10o/o). 
A facsádi fakraktárban vasúti kocsiba rakva 3717 ürm cserhasáb á 7-60 K, 
tőár 4-26 K ( + 8%). 
A begaszuszányi raktárban vasúti kocsiba rakva 1100 ürm cserdorong 
á 6-60 K, tőár 4 '40 K ( + 10°/o). 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1915. jan. 12.): 
A maluzsinai, likavai, fenyőházai erdőgondnokságok által házilag kiter
melt s a liptóujvári faraktárban készletezett 900 ürm fenyőtüzifa á 5-46 K, 
tőár 4-70 K (+1-2%), 1940 ürm fenyőtüzifa á 6-12 K, tőár 1 4 5 K 
( + 2-Oo/o). 

Vinkovczei kir. főerdőhivatal (1915. jan. 18.): 
A raicsi kir. erdőgondnokságban házilag kitermelt 126 ürm I. o., 196 ürm 
II. o., 233 ürm III. o. gyertyán- és juhartüzifa. 414 ürm I. o., 810 ürm 
II. o., 970 ürm III. o. tölgy-, kőris- és sziltüzifa és 76 ürm II. o. nyár-
tüzifa, összesen : 2825 ürm vegyestüzifa á 2-48 K, tőár (wra-ként): 1-24 K 
(4- 8-3°/o}. Az eladás színhelye a Szávától 2'2 km távolságra esik. 



///. Eredménytelen faárverések. 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1915. jan. 12.): 
A maluzsinai, likavai és fenyőházai erdőgondnokságokban házilag kiter
melt és a liptóujvári faraktárban készletezett 21 m3 12—20 cm vastag 
fenyőszálfa, 13 m3 21—25 cm vastag fenyőszálfa, 18 m3 26 cm és azon 
felüli vastagságú fenyőszálfa, 21 m's 12—20 cm selejtes fenyőszálfa, 13 m3 

21—25 cm vastag fenyőszálfa, 24 m3 26 cm és azon felüli vastagságú 
fenyőszálfa. 
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