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( B.) Mult tudósításunk óta több oly körülmény merült
fel, mely valószínűen már igen rövid idő alatt a fapiacz üz
leti viszonyaira is bénitólag fog hatni, ma azonban még a
kereslet és árak oly jók, hogy meglehetünk velők elégedve,
sőt az osztrákok, a mint egyik szaklapjuk üzleti tudósításából
is kitűnik, sajnálattal registrálják, hogy a nálunk lévő faárak
mily sokkal magasabbak mint az övék, s hogy a bécsi fa
áraknál még nagyobb hanyatlás nincs, ez egyedül a magyar
fapiacznak köszönhető; mindezt pedig részünkről igen termé
szetesnek találjuk, mert a magyar fapiaczok árait általában
véve a magyar államerdőkből tett faeladások uralják, s mi
után a mi kincstári gazdálkodásunk felesleges faanyag menynyiség piaczra bocsátását nem teszi, az eladási árakat pedig
mindenütt a helyi értékesitési viszonyoknak megfelelő szilárd
tételekben szabja meg, s faanyagjai eladását, legyen az több
évre, vagy rövidebb időre, avagy csak egyes alkalmak szerint
is, az üzleti körök legtehetősebb és szolidabb kezei közé bo
csátja, ezek pedig az árakat bevásárlásaikból következőleg
kénytelenek és képesek is lévén tartani, azok hanyatlása
vagy ingadozása nálunk sokkal kevesebb esélylyel jár, mint
másutt, mi által természetesen igen hasznos szolgálatot tesz
nek a magyar államerdők a magyar erdőbirtokos közönségnek.
Sajnos egyéb iránt, hogy fapiaczunk helyzete mint egész
Európáé ma már igen súlyos és egy háború esetével felérő
csapással van fenyegetve a Toulonban kiütött s hírlapi tudósí
tások szerint már Parisban is jelentkezett cholera betegség által,
s hogy ezen egymagában elegendőn kivül, még a jelentkező
pénzhiány és a Németországban behozandó üzleti adó is hozzá
járul a helyzet rosszabbitásához, mindamellett, hogy az utóbbi
hetek rendkívül hideg időjárása s a rozsdának terjedése ara
tásaink jobbnak Ígérkező eredményét szintén sokkal csökkentette.
A mi az egyes piaczok ártételeit illeti, utalunk a mult
füzetben foglalt közleményre.

Felhívás az 1884. évi erdészeti államvizsgák tár
gyában.
A f. évben erdészeti államvizsgát tenni szándékozók
figyelmeztetnek, hogy a vizsgatétel engedélyeért a fennálló
vizsgálati szabályrendelet értelmében beadandó folyamodvá
nyukat a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli
leirással fölszerelve, legkésőbb f. évi július hó végéig az
erdészeti államvizsga-bizottság elnökéhez, B e d ő Albert orszá
gos főerdőmesterhez (Budapest, földmivelési ministerium) bér
mentve küldjék be.
Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb emiitett
szabályrendelet 2. §-a értelmében fog annak idején közzététetni.

Hirdetmény a folyó 1884. évben megtartandó erdé
szeti államvizsga tárgyában.
24.946. sz. Az erdészeti államvizsga f. évi októberbe
27-én és az erre következő napokon a fennálló szabályzat
értelmében Budapesten az országos magyar gazdasági egyesület
köztelkén délelőtt 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag
megtartatni.
A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga letehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizottság
elnökének bemutassák.
Budapest, 1884. június 12.
A földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
m. kir. ministerium.

