
A második részben a tisztviselők szolgálali viszonyai és fize
tései vannak szabályozva. 

A tisztviselő nem lehet az országgyűlés tagja, sem magán
alkalmazásba nem léphet. 

Más állást vagy hivatalt csak az igazgatóság engedélyével 
vállalhat. 

Szabályozva van még a fizetés kiutalása, illetőleg beszüntetése, 
a rendszeresített szabadságolás, helyettesítés, fizetésemelés és nyug
díjazás. 

A törvény az 1913-ik évi január hó 1-vel lépett életbe. 

c>S 

FAKERESKEDELEM. 

. Az erdélyi fa á r á n a k újbóli felemelése. Az erdélyi fenyőfa
termelők kartellje, a Standard r.-t, a február közepén érvénybe
lépett árjegyzést, amely az előző jegyzésekhez képest az áraknak 
átlag 21%-kai való felemelését jelentette, április 15-én újból fel
emelte, még pedig további 23%-kal, ugy hogy a faárak a mai napon 
átlag 44%-kal magasabbak, mint a háború kitörésekor. Az árfel-
emelést a kartell a termelés nehézségeivel és az üzemi czikkek 
jelentékeny drágulásával indokolja. 

Tekintettel arra, hogy puhafában ezidőszerint magánszükséglet 
nincs, az uj árjegyzés egyelőre csak mintegy elméleti és csak a 
háború után, a szükséglet és a külföldi verseny kialakulása után 
lehet majd megállapítani, vájjon az április 15-iki árfelemelés érvénye-
sithető-e, ami véleményünk szerint nem látszik valószínűnek, mert 
nem természetes áralakulás, ha az osztályozatlan luczfenyőanyag 
köbmétere egyes méretekben körülbelül 136 K-ba kerül. Ennyiért 
normális időkben már jó tölgyáru kapható. 

A termelők azzal érvelnek, hogy a háború folytán az ország
ban levő fakészletek jelentékeny mértékben összeolvadtak és igy 
a háború után kétségtelenül bekövetkező jó konjunktúra mellett 
egy még eddig nem ismert mérvű fainség állna be. Ennek leg
jobb ellenszere az árak felemelése, mert uj termelési vállalatok 
létesítésére ösztönzi a tőkét. (Fr. L.) 



Uj ré szvény tá r saság . Erdőipar részvénytársaság czég alatt 
Budapesten 100.000 K tőkével uj vállalat alakult. Igazgatósági tagok: 
Juhász Lajos és Horváth Imre. 

A l iptóujvári és máramarossz ige t i faárverések. A kincstári 
fára Liptóujvárott április 27-én megtartott árverés élénk részvétel 
mellett folyt le és a kincstár részére 10—14 K-ás tőárak mellett 
kedvező eredménynyel járt. A máramarosszigeti erdőigazgatóság 
területén termelt fenyőtutajfa eladása lapzártáig befejezést még nem 
nyert. A részletes tudósítást közelebbi számunkban pótoljuk. 

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. 

Sepsiszentgyörgyi m. kir. járási erdőgondnokság (1915. febr. 21.): 
Szotyori közbirtokosság erdejében 96-9 m3 tölgyhaszonfa, 33'9 m3 tölgy-
hasábtiizifa, 23-7 m3 dorongtüzifa, összesen 154*5 ms tölgyfaanyag, elkelt 
összesen 2087-10 K-ért (4- 0-0%). Az erdőt Sepsiszentgyörgy vasúti állomással 
8-7 km hosszú jókarban levő ut köti össze. 

//. Kitermelt állapotban. 

a) Műfa. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. febr. 23.): 
Házilag kitermelt és a fővölgyi rakodókra kihozott jegenye- és luczfenyő 
gömbölyű haszonfa 20 eladási csoportban értékesítve: 

1. 567 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 10-26 K, tőár 4 6 6 K 
(4- 14-0°/o). 

2. 2123 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 11-01 K, tőár 
5-30 K (+0-l°/o). 
3. 1743 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 11-01 K, tőár 

5-68 K (4-0-10/0). 
4. 209 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 10-76 K, tőár 5-16 K 

( + 2-50/c). 
5. 1407 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 13-04 K. tőár 

7-44 K (4-0-3%). 
(NP. Az 1—5. alatt felsorolt csoportok a „Szelese" nevü rakodón Besztercze-
bányától 99 km távolságra feküsznek.) 



6. 1134 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 9-30 K, tőár 
6-20 K ( + 3-3°/o). 
(NB. Beszterczebányától 13 km távolságra fekszik.) 
7. 81 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 7-43 K, tőár 4-13 K 
( + 6-2o/o). 
7a) 69 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 10*09 K, tőár 

6-79 K (4- 6-20/o). 
(NB. a 7. és 7a) alatt felsorolt csoportok a „Sturecz" erdei rakodón.) 

8. 1913 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 10-81 K, tőár 8-13 K 
(+8-10/0). 
9. 895 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 12-31 K, tőár 

9-63 K (4- 2-6°/o). 
10. 1701 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 1051 K, tőár 
3-61 K (4-5-01%). 
11. 1442 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 13-24 K. tőár 
5-44 K ( + l-8«/o). 
12. 145 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 13 0 K, tőár 6'06 K 
( + 13-00/o). 
13. 1778 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 14-15 K, tőár 
7-21 K ( + l-00/o). 
14. 1006 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 13-01 K, tőár 4 9 3 K 
(4-13-1%). 
15. 1898 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 14-14 K, tőár 
6-06 K (4-1-0%). 
16. 854 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 14*15 K, tőár 
6-07 K ( + 1*0%). 
(NB. A 8—16. alatt felsorolt csoportok Beszterczebányától 5*9 km távol
ságra a garamtálfalvai rakodón.) 
17. 1568 m3 26 cm és feljebb k. átm. gömbölyű haszonfa á 12*52 K, tőár 
4 86 K (4- 4-3%). 
18. 179 m3 12—25 cm k. átm. gömbölyű haszonfa á 13-21 K, tőár 4 7 8 K 
<+ l-60/o). 
(NB. A 17—18. alatt felsorolt csoportok Luczatő vasúti állomástól 25 km 
távolságra a Zvasaliszkó garamparti rakodón.) 
A 19. és 20. csoport eladatlan (1. eredménytelen faárverések közt). 

Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (1915. febr. 23.): 
45 ürm fenyőműhasábfa á 5-01 K, tőár 3 6 1 K ( + 0-2%) (erdei rakodóra 
szállítva). 

Szászsebesi m. kir. erdőhivatal (1915. febr. 25.): 
A „Finikur" vágásban kitermelt és kérgezett 728 m3 tölgyhaszonfa. 
á 12-22 K (H- 11-26o/o). 



Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. márcz. 9.): 
Kitermelt és erdei rakodókra közelitett fenyőhaszonfa négy eladási csoport
ban értékesítve. 
226 m3 erdei fenyő gömbölyű haszonfa á 1051 K, tőár 7 8 6 K (4-6-7°/o) 
(Erdőköz vasúti állomástól 2*5 km távolságra). 
1009 m3 lucz- és jegenyefenyő gömbölyű haszonfa á 10-98 K, tőár 7'00 K 
(-f- 22°/o) (Erdőköz vasúti állomástól erdei uton 4 -5 km távolságra). 
355 m3 lucz- és jegenyefenyő gömbölyű haszonfa á 11 62 K, tőár 6 5 4 K 
(4- 29-lo/o). 
105 m3 lucz- és jegenyefenyő gömbölyű haszonfa á 10-14 K, tőár 6'46 K 
( + 12-7o/o). 
(NB. az utóbbi két csoport Fenyves vasúti állomástól 4 km távolságra 
eső uton.) 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. márcz. 23.): 
Házilag termelt és erdei rakodókra közelitett nyárhaszonfa: 
197 m3 21 és több cm k. átm. á 15-19 K, tőár 12-19 K (+116-9°/o) 
Zólyom vasúti állomástól 25 km távolságra. 
38 m3 21 és több cm k. átm. á 14-00 K, tőár 1170 K (4-61-80/o), Gáspárd 
vasúti állomástól 6'2 km távolságra. 

Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (1915. márcz. 23.): 
A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokságban termelt és a Kosjarovo 
erdőrészben erdei rakodókra közelitett lucz- és jegenyefenyőépületfa cs 
pedig: 
312 m3 12—25 cm vastag á 11-57 K, tőár 8 4 7 K (-j-28-6°/o). 
935 m3 26 cm és azon felül vastag á 17-50 K, tőár 11-40 K (-f-28 60/o). 

Körmöczbánya sz. kir. r. t. főbányaváros (1915. febr. 18.): 
L- cz- é ; jegenyefenyőhaszon fa (rakodón) 103 m3 á 12-05 K, tőár 8'80 K. 

Lugosi m. kir. erdőigargatóság (1915. márcz. 29.): 

Kitermelt állapotban kérgezetlen tölg)oszlopanyag több eladási csoportban: 
761 drb. 1-4 m h. (/«3-ként) á i i K, tőár 6-30 K ( + lOO/o) 
141 „ 4-0 TL » 14-8 TT N 10-10 11 ( + 6o/o) 

1045 1-4 „ „ II 11 TT N 4-85 TT ( + lOO/o) 
5697 2-3 11 N N „ 13 „ TI 6 8 5 ,, ( + 8°/o) 
1540 A 4 6 ii II N 15 LI V 8 8 5 II (+ 70/0) 
237 1-4 ii N N „ 11 N II 5 6 0 „ (4- lOo/o) 

1227 N 2-3 N II II N 13 TI 11 7 6 0 TL (+ 80/o) 
101 4-6 II N II N 15 TT 11 9 6 0 tt (+ 70/o) 
550 A 1-4 N II TI TT 11 II „ 5 6 0 „ ( + lOO/o) 

1795 N 2-3 II N „ M 13 II 11 7 6 0 N ( + 8«/ü) 

1423 „ 2-3 II N TT 11 14-2 TT II 9-50 TI (4- lSo/o) 
854 A 2-3 II N II „ 9-0 ,, „ 3 60 TT (-|- 12%) 

1611 N 2-3 II N TL 9-2 TT V 2-52 tt (+ 150/u) 
56 II 5-0 N N II N 10-5 TI 11 3 8 2 U (+ í%) 



Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. ápr. 9.): 
Az eperjesi és marosaszói rakodón lévő félgyártmányok: 
1U1 akó cserdonga eladatott összesen 141*54 K-ért. 
418 akó cserdonga eladatott összesen 860 K-ért. 
8800 drb. tölgyküllős eladatott összesen 705 K-ért (-fOT5°'o). 

Liptószentiváni m. kir. járási erdőgondnokság (1915. ápr. 16.): 
A verbiczi volt úrbéresek erdejéből 12*1 kat. holdon kitermelt s a Vág 
melletti rakodón készletezett épületfaanyagok: 
281 mB 10—20 cm vastag luczfenyő á 11*70 K, 226 m3 21—25 cm vastag 
luczfenyő á 12*60 K, 619 m3 26 cm vastag és feljebb luczfenyő á 13*95 K, 
42 m3 1 0 - 2 0 cm vastag erdeifenyő 14*62 K, 60*3 ms 21—25 cm vaslag 
erdeifenyő á 15*75 K, 102 mh 26 cm vastag és feljebb vastag erdeifenyő 
á 17*44 K, 11 m3 10—20 cm vastag vörösfenyő á 17*55 K, 17 ff*3 21—25 cm 
vastag vörösfenyő á 18'90 K, 161 m3 26 cm és feljebb vastag vörösfenyő 
20*92 K, 143 m3 10—20 cm vastag selejtes luczfenyő á 8*19 K, 169 m3 

21—25 cm vastag selejtes Iuczfenyőanyag á 8*82 K, 231 m3 26 cm vastag 
és feljebb selejtes luczfenyő á 9*76 K, 200 drb. evezőrud á 70 fillér 
(4- 0-0°/o). 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. ápr. 21.): 
A pécskai m. kir. erdőgondnokságban termelt és a hajlási farakodón 
készletezett tölgydonga: 
7884 akó á 3*00 K, tőár m 3-ként 17*33 K, akónként 2 K, továbbá 202 akó 
selejtes donga á 2*10, tőár /w3-ként 9*33 K, akónként 1*25 K. 26.650 darab 
tölgyküllő (5 eladási csoportban) á 0*13 K, tőár /?z3-ként 16*40 K, darabon
ként 0*0S7 K. A hajlási farakodó Pécska községtől mintegy 2*5 km 
távolra fekszik. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. ápr. 27.): 
A soborsini faraktárban : 
1. 99 m3 tölgybányafa összesen 2200 K-ért (+9*62°/ö). 
2. 188 ms tölgybányafa összesen 3260 K-ért (+5*17°/o). 
3. 33 m3 tölgyrönkfa összesen 1250 K-ért (-f- 4*38). 

b) Tűzifa. 

Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (1915. febr. 23.): 
3070 ürm3 .fenyőhasábfa á 2*76 K, tőár 1*36 K (+2*2«/o). (Erdei rakodóra 
szállítva.) 
101 ürm* fenyőhasábfa á 7*01 K, tőár 391 K (+0*14%). A geletneki 
vasúti rakodón felmáglyázva. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. febr. 26.): 
A pécskai m. kir. erdőgondnokság remeteági vágásában házilag kitermelt 
és tő mellett készletezett tűzifa 3 eladási csoportban értékesítve. 
225 ürm3 szilhasáb, 52 ürm3 tölgyhasáb, 1870 ürm3 nyárhasáb, 503 ürm3 

szildorong, 193 ürm3 tölgydorong, 438 ürm3 nyárdorong eladatott összesen 



14.086 K 51 f-ért, tőár szilhasábnál (ürm3) 5-03 K, tölgyhasábnál 4 2 2 K, 
nyirhasábnál 3-28 K, szildorongnál 4 06 K, tölgydorongnál 3-60 K, nyir-
dorongnál 2 0 6 K (áremelkedés átlagosan -f- 2"8°/o). A vágásterület Pécska 
községtől 6 km távolságra fekszik. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. márcz. 22.): 
Házilag kitermelt és erdei rakodókra közelitett jegenye- és luczfenyőtüzifa 
5 eladási csoportban: 
1157 ürm á 4 16 K, tőár (ürm) 2-61 K ( + 58-6%). Beszterczebánya állomástól 
14 km távolságra. 
2481 ürm á 4'06 K, tőár (ürm) 2 5 1 K (-f 450°/o). Beszterczebánya állomástól 
15 km távolságra. 
S68 ürm á 4 26 K, tőár (ürm) 2'71 K ( + 52T°/o). Beszterczebánya állomástól 
13 km távolságra. 
1154 ürm á 4-26 K, tőár (ürm) 2 79 K ( + 524%). Zólyomlipcse állomástól 
13 km távolságra. 
697 ürm á 4 16 K, tőár (ürm) 2 3 6 K (+487%) . Zólyomlipcse állomástól 
14-3 km távolságra. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. ápr. 9.): 
A maroseperjesi és marosaszói rakodókon levő tüzifaanyagok több eladási 
csoportban: 
1. 720 ürm cserhasáb, 54 ürm gyertyánhasáb, 40 ürm tölgy- és 700 ürm 
vegyes keménydorong eladatott összesen 9011 K-ért (+2P07%), levezetett 
tőár ürm-ként cser- és gyertyánhasábnál 2 4 2 K, tölgyhasábnál 1 94 K, 
vegyes keménydorongnál 1'57—110 K. 
2. 968 ürm cserhasáb, 80 ürm tölgyhasáb, 776 ürm vegyes keménydorong 
eladatott összesen 11.002 K-ért ( + 2P2°/o), tőár ürm-ként cserhasábnál 
2 4 2 K, tölgyhasábnál 4 9 4 K, vegyes keménydorongnál P57 - -140 K. 
3. 240 ürm cserhasáb, 80 ürm tölgyhasáb, 260 ürm vegyes keménydorong 
eladatott összesen 3210 K-ért ( + lP83°/o), tőár cserhasábnál 2 2 4 K, tölgy
hasábnál 1 7 9 K, vegyes keménydorongnál 1 4 5 —102 K. 
4. 408 ürm cserhasáb, 80 ürm tölgyhasáb, 280 ürm vegyes keménydorong 
eladatott összesen 4387 K-ért ( + 1176%), tőár cserhasábnál 2 2 4 K, tölgy
hasábnál 179 K, vegyes keménydorongnál 145 —102 K. 
5. 188 ürm cserhasáb, 120 ürm tölgyhasáb, 246 ürm vegyes keménydorong 
eladatott összesen 3059 K-ért ( + 11-94%), tőár cserhasábnál 2 2 4 K, tölgy
hasábnál 179 K, vegyes keménydorongnál 1 "45—102 K. 
6. 1804 ürm cserhasáb, 40 ürm gyertyánhasáb, 160 ürm bükkhasáb, 494 ürm 
tölgyhasáb, 82 ürm vegyes keménydorong, 346 ürm cserdorong, 360 ürm 
gyertyándorong, 282 ürm tölgydorong, 160 ürm gyertyándorong eladatott 
összesen 22.249 K-ért ( + 376%), tőár cser- és gyertyánhasábnál 2 59 K, 
bükkhasábnál 2"39 K, tölgyhasábnál 218 K, vegyes keménydorongnál 467 K, 
cser- és gyertyándorongnál 2 0 8 K, tölgy- és gyertya'ndorongnál 4 4 5 K. 



7. 1402 ürm cserhasáb, 418 ürm tölgyhasáb, 360 ürm cserdorong. 266 ürm 
tölgydorong, 80 ürm gyertyándorong eladatott összesen 15.200 K-ért 
(4-3-87%), tőár cserhasábnál 2 - 6 0 K , tölgyhasábnál 2 1 8 K , cserdorongnál 
2 0 8 K , tölgy- és gyertyándorongnál 1 4 5 K . 

Luezkéreg. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. márcz. 30.): 
A rezsőparti. benesházai és vaczoki erdőgondnokságokban a vállalkozó 
által termelendő luezkéreg 2 eladási csoportban. 
529 ürm á 1*61 K (4- 60'7%). (A rezsőparti erdőgondnokság „Richtárovo" 
nevü vágásában termelhető. A vágás Zólyombrezó vasúti állomástól 
7-0 km távolságra van.) 
888 ürm á 2-87 K (4-187*2%). A benesházai és vaczeki erdőgondnokságok 
vágásaiban termelhető. A vágások átlagos távolsága a legközelebbi vasúti 
állomáshoz 9 km.) 

III. Eredménytelen faárverések. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. febr. 23.): 
Házilag kitermelt és a fővölgyi rakodókra kihozott 160 mB 12—25 cm 
k. átm. és 833 m3 26 és feljebb cm k. átm. jegenye- és luczfenyő gömbölyű 
haszonfa (1. a többi 18 csoport eladását II. alatt). 

Liptószentiváni m. kir. járási erdőgondnokság (1915. febr. 26. és márcz. 19.): 
A kokavai volt úrbéresek erdejében 583 nfl 10—20 cm vastag luczfenyő-
épületfa, 511 m3 21—25 cm vastag luczfenyőépüleifa, 289 m3 26 és feljebb 
cm vastag luezfenyőépületfa, 7 m3 10—20 cm vastag vörösfenyőépületfa, 
3 m3 21—25 cm vastag épületfa. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. ápr. 27.): 
A soborsini faraktárban 442 drb. tölgykeritésoszlop, a szarvasági farakodón 
165 drb. tölgykeritésoszlop. 


