
sikeres tevékenységének jeléül kir. főerdőfelügyelővé nevez
tetett ki. 

Egyesületünknek első alapitó tagjai közt foglalt 
helyet, s az erdőgazdaság iránti szeretetétől vezetve, mint 
igazgató-választmányi tag, hosszú időn át már élénk részt 
egyesületünk tevékenységében. . . . 

őrizzük meg kegyelettel az elhunytnak emlékét! 

A fapiaczról. 
— június 28. 

CB>) Az aratási eredmény javulásáról állandóan ked
vezőbb tudósítások érkeznek s ezzel a belföldi faüzlet helyzete 
is karöltve válik biztosabbá; igaz, hogy némely vidéken 
ujabban árviz-károk történtek, melyek nem csak a réti 
szénákban, de, mint például a Maros mentén, még az ősz1 

termésben is tetemes veszteséget okoztak s ezért ezek hatása 
sem marad nyomtalanul; nevezetesen pedig a magas víz
állások miatt a faanyagok szállítása nem csak hogy hosszabb 
időre lett megakadályozva, de az útközben levő tutajokkal 
is a partravetés vagy elakadás miatt sok felesleges költséggel 
terheltetett a szállítás. A hazai piaczok szükséglete általában 
elég nagy mértékre terjed s különösen a városi építkezések 
mindenfelé jelentékeny számban történnek, ugy, hogy piaczaink 
mindenikén kielégítő jó forgalom van s a kész anyagok 
folytonos kelendőségre találnak; az árak ugyan tényleg még 
nem emelkedők, de annyira szilárdak, hogy nálunk inkább 
az emelkedés várható s ebben a fenyő- és tölgyfa anyagokra 
egyenlő a helyzet, a tölgy dongára pedig épen kitűnő vi
szonyok állanak fenn. 

A külföldi piaczokon, nevezetesen Német- és Franczia-



országban a hosszas szárazság következtében beállott rend
kívül nagy takarmány-hiány miatt, mely a mezőgazdákat 
nehéz válsággal fenyegeti, a faüzleti viszonyok pangók, s 
hatásuk kétségkívül ránk is kiterjed; míg ellenben a keleti 
piaczokon jó üzleti viszonyokról tudósítanak, s ehhez még az 
is járul, hogy az ott nevezetes versenytársunkat képező 
romániai fának kiszállítása, ujabban is történt árvizek miatt 
felette megnehezedett ugy, hogy a fűrészek több helyt alig 
tudják a feldolgoztatásra szükséges nyers anyagot meg
szerezni. 

A piaczi ártételeket illetőleg utalunk megfelelő korábbi 
tudósításunkra. 

Hivatalos közlemények. 
i. 

Felhívás 
u folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. *) 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándé
kozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért 
a fennálló vizsgálati szabályzat értelmében beadandó folya
modványaikat, a szabályszerűleg szükséges okmányokkal és 
szakbeli leírással felszerelve, legkésőbb folyó évi július hó 
végéig az erdészeti államvizsgáló-bizottság elnökéhez, Bedő 
Albert országos főerdőmesterhez (Budapest, földmivelésügyi 
ministerium) bérmentve küldjék be. 

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

Budapesten, 1893. évi június hó 8-án. 

*) A szóban lévő folyamodványok benyújtásának határideje gyanánt f. 
évi június hó utolsó napját a Budapesti Hirlap tévesen közölte. S z e r k. 


