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C B . ) Az utóbbi időben fakereskedői körökben azt remél
ték, hogy a vámtárgyalások Romániával ismét felvétetnek s 
fakivitelünk ez iránya már közelebbről újra megnyílik. Kívá
natos volna ugyan, hogy ez igy történjék, de ez időszerűit 
még kénytelenek vagyunk az érdekelteket arra figyelmeztetni, 
hogy faüzletünk Romániafelé még továbbra is csak arra, az 
aránylag kis részre kénytelen szorítkozni, a mit az Aranyos-
Besztercze vizén s Csíkból a Tölgyes patakán be lehet szál
lítani. 

Az ország több részében árvizek jöttek a különben eléggé 
jól telelt őszi vetésekre, mely körülmény a tavaszi üzlet jobb kifej
lődését nagyban bénitja, noha másfelől az sem tagadható, hogy 
az áradások az épületekben is sok kárt okozván, ezek helyre
állítására, különösen a kisebb méretű fákat igénylő gazdasági 
építkezéseknél nagyobb mennyiségű faanyagra leend szükség. 

A vasúti talpfák iránt élénkebb kereslet nyilvánul s nem 
csak a magyar vaspályák szükségeinek nagyobb számú tölgy
talpfát, de az osztrák vaspályák is, s nevezetesen az osztrák 
Ferdinánd északi pálya nagymennyiségű talpfára hirdetett 
ajánlati tárgyalást. 

A papíranyagra felhasználható fenyőfát, valamint a tölgy
cserkérget élénk érdeklődéssel keresik, s minthogy ez utóbbira 
Németországban közelebbről megtartott tömeges árverések nem 
a várt mértékben sikerültek, valószínű, hogy a fogyasztók a 
mi jó minőségű kérgünkre számítanak, s nálunk tényleg ked
vező eladások is történtek. 

A vasgyártás körében lényeges javulás jelentkezik s ezzel 
összefüggően a szénfa iránt is nagyobb a kereslet. 



Felhívás a folyó év tavaszán tartandó erdészeti 
államvizsgák tárgyában. 

A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándé
kozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyeért a 
fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folyamod
ványaikat a szabályszeriüeg szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással felszerelve, legkésőbb folyó évi ápril hó 20-ig az 
erdészeti államvizsgáló bizottság elnökéhez, B e d ő Albert 
országos főerdőmesterhez (Budapest, földmivelési ministerium) 
bérmentve küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb emiitett 
szabályzat 2. §-a értelmében fog annak idején közzététetni. 

Budapesten, 1 8 8 8 . évi márczius hó 10-én. 

Hirdetmény az 1888. év tavaszán megtartandó erdé
szeti államvizsgálat tárgyában. 

1 2 . 9 5 8 . szám. Az erdészeti államvizsgáról szóló, s a 
„Budapesti Közlöny" f. évi 55-ik számának hivatalos részében 
közzétett szabályzat*) értelmében a folyó év tavaszán megtar
tandó vizsgálat május hó 24-ik napján, csütörtökön, délelőtti 
9 órakor fog Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület 
helyiségének gyüléstermében megkezdetni, s a következő napo
kon folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhívatnak, hogy vizsgaengedé
lyüket a vizsgálat kezdete előtt, a bizottság elnökének bemu
tassák. Földmivelés-, ipar- és kereskelemügyi 

m. kir. ministerium. 

*) L . a jelen füzet 2 6 9 . lapját. 
EBDÉSZETI LAPOK. 

Szerk. 


