
FAKERESKEDELEM. 

A tüzifaüzlet. A tüzifaüzletben a vagonhiány komolyan 
fenyegető réme különös helyzetet teremtett. Mig más években 
ilyenkor, nyár derekán, alig van forgalom tűzifában, most oly 
rohamos kereslet nyilvánul meg ezen czikk iránt, hogy a termelés 
a szükségletnek máris nem képes megfelelni. Tekintettel arra, 
hogy a háborús viszonyok folytán a forgalmi zavarok most is, a 
kisebb forgalom idejében napirenden vannak és az egyes vonalak 
hadiérdekből csak bizonytalan időben és korlátolt mértékben 
vehetők igénybe, általános a meggyőződés, hogy az ősz folyamán, 
amikor a répa-, gabona-, szén- és faforgalom bonyolódik le, az 
eddig tapasztaltnál sokkal nagyobb vagonhiány fog beállni, 
amely a készleten levő tűzifának a termelési helyekről való elszállí
tását lehetetlenné teszi. A forgalmi zavaroktól való félelemhez 
hozzájárul még az a körülmény, hogy tűzifában már most nagy 
hiány van. A háború kitörésekor mindenki azt hitte, hogy a háború 
a gazdasági életet minden vonatkozásában teljesen meg fogja 
bénítani, ami arra indította a tüzifatermelők zömét, hogy munkásaik 
nagy részét elbocsássak. Ilyformán alig termeltek valamit és a 
fogyasztás rendelkezésére álló áru semmiképen sem elegendő a 
magánfogyasztás, a m. kir. államvasutak, a legnagyobb tüzifa-
vásárlónak és a hadsereg szükségletének fedezésére. 

A magánfogyasztók közül azok, akiknek módjában áll és akik 
a fa elraktározására megfelelő helyiséggel rendelkeznek, már most 
sietnek téli faszükségletük beszerzésével. Az Alföldön és az ország 
sok más vidékén, ahol azelőtt szalmával, kukoriczacsutkával tüzel
tek, ezen czikkek nagy áremelkedése és az állatállomány etetésére 
szolgáló takarmány drágulása folytán fával fognak tüzelni, ami 
jelentékeny mértékben hozzájárul a szükséglet növekedéséhez. 
A Máv.-nak is a hadiforgalom akadálytalan lebonyolítására nagy 
mennyiségű fára van szüksége, melynek szállítása régebbi szerződé
sekkel biztosítva van. A hadseregnek is nagy a tüzifaszükséglete, 
amennyiben a helyőrségek főzés czéljaira nagymennyiségű fát 
fogyasztanak. 

Tehát a jelentékenyen megnövekedett fogyasztással csak 
elenyészően csekély készletek állnak szemben, ami az árak állandó 



emelkedését eredményezte. A mai hasábtüziíaár a nagybani 
kereskedelemben 10.000 kg-kéut 315—320 K, budapesti paritásban, 
ami 100 K-val több, mint a ma egy éve jegyzett piaczi ár. 

A várható fainségen olyképen lehetne enyhiteni, hogy a 
távolabb fekvő termelési helyekről, Zemplén, Ung, Bereg megyéből 
szállítanának fát. De ezeken a vidékeken az oroszok inváziója lehetet
lenné tette az előkészítési munkálatokat és a nagyobb távolság 
mellett a szállítás még nehézkesebb és megbízhatatlanabb. Azon
kívül most már a behívások folytán alig lehet munkásokat kapni 
és az adott viszonyok között ezeknek az élelmezése is nagy nehéz
ségekkel jár. Itt már jóvá nem tehető hibák történtek; amikor 
még lehetett volna munkást kapni, nem akadt termelő, aki a 
termelést merte volna megkoczkáztatni, most pedig, amikor a 
fát aranynyal mérik, nincs munkás és nincs készlet. 

Egyes városokban megkísérelték a tüzifaárak maximálását, 
de ezzel nem lehet a fennálló tüzelőanyaginségen segíteni, mert 
csak azt érik el, hogy a tűzifa el fogja kerülni azokat a piaczokat, 
ahol nem fizetnek érte oly árat, amely a mai viszonyoknak meg
felel. Némileg enyhítené a tüzifahiányt, ha a Máv. a részére 
lekötött jelentékeny tüzifamennyiség egy részéről lemondana, erre 
azonban, noha a tüzifatermelők kérik a Máv.-tól, hogy a magán
fogyasztás kielégítését a lekötött tűzifa egy részének feloldásával 
megkönnyítse, alig hihető, hogy a Máv. ezen kérelemnek helyet adjon. 

Ily körülmények között tüzifainséggel kell számolnunk, amely 
még a háború után is fog tartani, miután a tűzifa csak 8—10 hónap
pal a döntés után hozható forgalomba, egyrészt mert a friss áru 
nagyon nehéz és a raksúly rosszul használható ki, másrészt mert 
a nem eléggé száraz fa rosszul ég. (Fr. L.) 

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. 

Liptószentmiklósi járási erdőgondnokság (1915. jun. 29.): 
A vychodnai volt úrbéresek erdejében 3442 m3 luczfenyő épületi fa 
á 20'22 K. (A vychodnai vasúti állomástól 1 km távolságra.) 



Alsókubini járási erdőgondnokság (1915. máj. 27. és jun. 6.): 
A lomnai volt úrbéresek erdejében 167 m3 luczfenyőműfa á 17*77 K. 
Krusetnicai volt úrbéresek erdejében 515 m3 luczfenyőépületfa á 15*50 K-

Zágrábi m. kir. erdöigazgatóság (1915. jul. 13.): 
Rujevac 1970 m3 bükktüzifa á 1*70 K, 389 m3 gesztenyeműfa á 8 K, 
8798 m3 gesztenyetüzifa á 3*28 K, 114 m3 tölgytüzifa á 2*20 K (+25-9%). 
Vranjevina 376 m3 bükkműfa á 4*50 K, 2673 m3 bükktüzifa á 1*70 K, 
990 m3 gesztenyeműfa á 8*50 K, 3817 m3 gesztenyetüzifa á 7*16 K 
( + 2*40/o). 

//. Kitermelt állapotban. 

a) Műfa. 

Máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság (1915. jun. 16.): 
A bogdán-fehértiszai erdőgondnokságban 1913. évi termelésű 5000 m3 

lucz- és jegenyefenyő épületi fa 1000 m3-es részletekben á 19*02 K, tőár 
13*03 K (-f-0-1%). 
A tiszaközi erdőgondnokságban 1914. évi termelésű 10.000 m3 lucz- és 
jegenyefenyő épületi fa 1000 /« 3-es részletekben á 19*10 K, tőár 14*44 K 
( + l-6°/o). 
A bogdán-fehértiszai erdőgondnokságban 1914. évi termelésű 12.000 m3 

lucz- és jegenyefenyő épületi fa 1000 m3-es részletekben á 19*23 K, tőár 
13*24 K ( + l*19°/o). 
A mezőháti erdőgondnokságban 1914. évi termelésű 14.000 m3 lucz- és 
jegenyefenyő épületi fa 1000 m3-es részletekben á 18*90 K, tőár 11*77 K 
( + l*04°/o). 
A vaséri erdőgondnokságban 1914. évi termelésű 17.000 ni3 lucz- és 
jegenyefenyő épületi fa 1000 m 3-es részletekben á 18*71 K, tőár 9*59 K 
( + l*140/o). 
A mezőháti erdőgondnokságban 1914. évi termelésű 1:~00 m3 lucz- és 
jegenyefenyő épületi fa 500 /n 3-es részletekben á 16*72 K, tőár 9*59 K 
( + 0* 13°/o). 

Liptóujvári m. kir. főerdőhivatal (1915. jun. 26.): 
A erdőgondnokságban (Csebrád) 120 m3 selejtes épületi és műszerfa 
4*0 és több m hosszu, 12—25 cm vastag á 13*50 K, tőár 9*60 K ( + 12*5°/o). 
A rózsahegyi erdőgondnokságban 34 m3 selejtes épületi és műszerfa 
4 és több m hosszu, 12—25 cm vastag á 12*96 K, tőár 9*36 K (+8*0%), 
24 m3 26 cm és azonfelül vastag selejtes épületi és műszerfa á 14*04 K, 
tőár 10*44 K (+8°/o ) , - l l m3 2—3 m hosszu, 12—25 cm lucz- és jegenye
fenyő épületi és műszerfa á 10*80, tőár 7*20 K ( + 8*0%), 39 m3 2—3 m 
hosszu, 26 cm és azonfelül vastag lucz- és jegenyefenyő épületi és műszerfa 
á 11*88 K, tőár 8*28 K (+80/0), 77 ürm hántott fenyőműhasáb á 9*18 K, 
tőár 6*38 K (+8°/o). 



Az oszadai erdőgondnokságban 76 m3 2-0—39 m hosszu, 12—25 cm vastag 
selejtes épületi és műszerfa á 10-93 K, tőár 7-13 K (-f 15%), 332 m3 

2—3-9 m hosszu, 26 cm és feljebb vastag selejtes lucz- és jegenyefenyő 
épületi és műszerfa á 12-08 K, tőár 8 2 8 K ( + 15%), 753 ürm3' hántott 
fenyőműhasáb á 9-20 K, tőár 5 9 0 K ( + 15%). 
A fenyőházai erdőgondnokságban 16 m3 4-0 és több m hosszu, 12—25 cm 
vastag selejtes lucz- és jegenyefenyőrönkő á 14-76 K, tőár 9 - 46 K (-f- 23%), 
352 m3 4 és több m hosszu, 26 cm és azonfelül vastag selejtes lucz- és 
jegenyefenyőrönkő á 17-22 K, tőár 11-92 K (+23%), 39 m3 2-0—3-9 m 
hosszu, 12—25 cm vastag lucz- és jegenyefenyő selejtes rönkő á 13'53 K, 
tőár 8-23 K ( + 23%), 575 m3 2-0—3-9 m hosszu, 26 cm és feljebb vastag 
lucz- és jegenyefenyő selejtes rönkő á 15-99 K, tőár 10 -69 K (+23%). 
1340 ürm hántott fenyőműhasáb á 10 63 K, tőár 6-53 K (+25%). 
750 ürm hántatlan fenyőműhasáb á 8-75 K, tőár 4-75 K ( + 25%). 
A vychodnai erdőgondnokságban 30 ürm hántott fenyőműhasáb á 8-59 K, 
töár 5-99 K (13%). 
70 ürm hántott fenyőműsasáb á 9-72 K, tőár 6-12 K ( + 13%) (Lipióujvár) 

Körmöczbánya m. kir. r. t. város erdőhivatala (1915. jun. 30.): 
A városi erdőből kitermelt s a körmöczbányai rakodóra készletezett 99 m3 

lucz- és jegenyefenyő eladatott összesen 1150 K-ért, tőár 8'04 K. 
387 m3 lucz- és jegenyefenyőszálfa döntött állapotban az erdőn (Alsó-
Stubnya) eladatott összesen 5830 K-ért, tőár 13-90 K. 

Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal (1915. jun. 18.): 
267 m3 tölgyhaszonfa kéreggel a garamberzenczei vasúti rakodón á 31-56 K, 
( + 5 - l % ) , tőár 22 96 K. 1387 m3 tölgyhaszonfa a zsarnóczai, garam
berzenczei és szentkereszti vasúti rakodókon 9 részletben á 34-68 K 
( + 1-8%), tőár 25-87 K. 
295 m3 tölgyhaszonfa a zsarnóczai vasúti rakodón két csoportban á 36-57 K, 
( + 3-7%), tőár 29-53 K. 
187 m3 tölgyhaszonfa á 36 K (+0-5%), tőár 2 8 7 5 K. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság (1915. jun. 30.): 
Tölgyhaszonfa a zólyomi és erdőbádonyi erdőgondnokságok erdei rakodóin 
4 csoportban eladva (319 m3). Elért árak 21—30 cm vastagságnál 20-21 és 
22-11 K között (+25-2%, + 2 6 - 3 % és + 31'3°/o), tőár 17-01-18-86 K. 
31— 40 cm vastag 27-32—30-61 K (+19-8, + 25'2, + 26\3. + 31-3%), 
tőár 24-12—27-36 K. 
41—50 cm vastag 32-09—36-53 K (felülfizetési °/ö mint előbb), tőár 
29-49—3328 K. 
51—60 cm vastag 38-10—42-43 K, tőár 34-40—39-18 K. 
61 cm-en felül 42-41 K, tőár 39-21 K. 

Lippai m. kir. főerdőhivatal (1915. jul. 2.): 
4017 akó tölgydonga á 2-71, tőár akónként 1 7 3 K, /rabként 13-87 K. 



Tótsóvári m. kir. erdőhivatal (1915. jul. 9.): 
Keczerpekléni erdőgondnokság magyarbődi rakodón, 616 m3 tölgyhaszonfa, 
kéreg nélkül á 30-03 K, tőár 20-57 K. 

Kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság (1915. ju l . -20 . ) : 

A hidegszamosi rakodón 6382 m3 fenyőrönk és 363 m3 bárdolt épületfa 
á 5-45 K. 

Bustyaházai m. kir. erdőhivatal (1915. jul. 26.): 
A németmokrai, királymezői felső és bruszturai erdőgondnokságban 1913-
évben termelt, s még eladatlan 12.000 m3-bő\ 9000 m3 kelt el 1819—19-15 K 
egységáron (felülfizetés -f 0-5 és - f 5'7°/o között), tőár 1119—12*15 K. 

Beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság mihálytelki erdőgondnokság rakodóira 
szállított fenyőhaszonfa 14 csoportban. 

Középátmérő 12—20 cm m3-t á 16-64 K (+22%) tőár 14-61 K. 
Középátmérő 21—25 cm m3-e á 18-07 K (+22-fjo/o), tőár 15-91 K. 
Középátmérő 12-25 cm m3-e á 15-5—17-42 K (felülfizetés 13-5—19*4°/o) 
tőár 8-55—15-31 K. 
Középátmérő 26 és több cm, m3-kéni 17-59—20-17K (felülfizetés 13-5—23-7°/o, 
tőár 1 4 0 6 - 1 8 0 5 K. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozás. Reithofer Ferencz uradalmi erdész (gr. Bethlen 
Pál uradalmában), az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, 
folyó évi július hó 24-én, hosszas szenvedés után Bethlenben elhunyt. 
Béke hamvaira! 

Hadbavonult erdőtisztek. Erősdy Bálint m. kir. főerdő
mérnök, honvédfőhadnagy, aki eddig helyi szolgálatot teljesített, 
július 1-től az északi hareztéren küzd. 

Jaczó András m. kir. segéderdőmérnök, honvédhadnagy, mult 
évi november hó óta orosz fogságban van (Irkutsk). 

Seemayer Bódog, a szerdahelyi járási erdőgondnokság vezetője, 
mint önként jelentkező bevonult. 

Egyéb személyi hirek. A Bethlen-főiskolánál a bevonulások 
következtében beállott tanárhiányra való tekintettel Szűcs Elemér, 
a főiskola főerdésze és Belházy Gyula nagyenyedi városi főerdész 
két tanszék ellátását vállalták magukra. 
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