
Az erdővédelem iránt is vannak intézkedések az erdőtörvény
ben, ezek szerint egyes helyeken az államerdészet közegei, más he
lyeken pedig a közbiztonsági és rendőri közegek őrködnek az er
dők felett. A fel ügy előttit, mint főbb hatóság az erdészeti bizottság 
gyakorolja, melynek tagjai az illető kerületek igazságügyi, közigaz
gatási és erdőgazdasági képviselői. 

Mondanunk sem kell — a mint arra nézve a czikkiró több-
eshetőséget sorol fel — hogy az ily, már magában véve is igen 
kezdetleges és a mellett tág körvonalú rendelkezések, valamint a 
laza felügyelet, és az erdészeti személvzet elégtelen volta folytán, 
a törvény rendeletei is csak ajánlott, de nem kötelező intézkedései 
meglehetős ilusorius természetűek. A mellett az állam lehető kevés 
pénzt szándékozik az üzemtervek készíttetésére áldozni, különben 
is igen kevés erdő vétetik fel a záros erdők közé. 

A f a p i a c z r ó l . 
Budapest, 1890. június 2!). 

(B) E hónaj) közepén a gazdák reményeit a csalódás 
félelme kezdette felváltani, mert az időjárás júniushoz nem 
illő hideg, esős és szeles volt s több helyt a rozsda terjedése 
veszélyessé az aratás sikeréhez kötött kilátást; négy nap óta 
azoban megjelent az érlelő meleg napsugár s ezzel a r e m é 
nyek is annyira jobbra fordultak, hogy most már jó közepes 
s termésre számítva a faüzlet állapota is j avuknak mondható, 
valószínűen pótolni fogja a tavaszi fenyőfa üzlet kisebb forgalmát, 
nevezetesebben pedig a Tisza alsóbb tészén élénken érzik 
annak következményét, hogy a Maros gyengébb vízállása 
miatt Erdélyből nem jöhetett le a várt mennyiségű fenyőfa. 

A tölgyfa kereslete nem csökken s a franczia dongák 
nyomott helyzete is lényegesen javul a franczia szüretre 
ígérkező kedvező kilátással. 

A tölgy és bükk vasúti talpfák keresettek s maga a 
magyar államvasút a közelebbi 4 évre, 1891 — 1894-re terje-
dőleg 877 .184 drb szállítására irt ki július hó 25-re aján
lati tárgyalást . 



A fenyőfa anyagnak cellulóze-ra való kereslete még 
egyre élénk s hir szerint Schöller és társa híres bécsi ezég, 
az erdélyi részekben általa már építeni kezdett tordai gyárán 
kivül még egy ujabb és nagyolt!) kiterjedésű cellulózé gyára t 
akar fölállítani. 

A naszódvidéki volt határőrközségeknek állami keze
lésbe vett fenyőfa-erdeiből az évi vágásterületek rendelke
zésre álló s illetve a községek által korábban el nem adott , 
vagy talán vesztegetett részének 1 0 — 1 5 évre való eladására, 
évenként kerekszámban 1200 k. holdat számítva, az ajánla
tok benyújtására a beszterczei kormánybiztos által június 
l'.i-re kitűzött határidőre 13 ajánlat nyújtatott be, a mi 

elég élénk érdeklődésről tanúskodik. Ezen ajánlatok felett a 
földmivelésügyi minister július első felében fog határozni. 

A külföldi üzleti viszonyokról jó hírek érkeznek s ne
vezetesen Németország déli és Franeziaország keleti vidéké
ről élénk keresletről tudósítanak. 

Egyes piaczok áttételeit illetőleg uralunk lapunk leg
utóbbi füzetére. 

K ü l ö n f é l é k . 

Pályázat erdészeti ösztöndijakra. ,Vz orsz. erdészeti egye
sület ,,Bodő Albert a l ap í tványáébó l pályázatot hirdet két, 
egyenként 3 0 0 frtos évi ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az orsz. erdészeti egyesület tagsági köte
lékéhen álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan 
szegény sorsú, szorgalmas és jó elömenetelü fiai számára alapít
tatott, kik az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmánvai-
kat a selmeczi m. kir. erdőakadémián szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden erdészeti 
pályára készülő középiskolát végzett, vagy a, selmeczi m. kir. 


