
A vadbőrök árát is mindenesetre emelné ez az intézkedés, 
mert nem lenne akkora a concurrentia. 

Jelenleg a vadbőröket vidékünkön a következő árakon 
adják : 1 drb őzbőrt 30 krért , rókabőrt 1 frt 20 — 1 frt 
50 krért, vadmacskabőrt 1 frt 80 krért , vidrabőrt 3 írtért, 
nyestbőrt 1 írtért és nyúlbőrt 20 krért . Ajtay Sándor, 

urad. erdész. 

A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , szeptember hó 22. 

(eB.) A faüzlet helyzete nehezebbé vált, Az elmúlt idők 
jó és kielégítő viszonyai a helyett, hogy jobbak által váltattak 
volna fel, ma .már csak kedves emlékül szolgálnak s az elő
térbe lépett nehéz fizetési és hitelviszonyok nem kevés gondot 
okoznak és pedig nem csak a kisebb, de a jelentékenyebb és 
nagyobb tőkével dolgozó kereskedőknek is. Az aratás gyenge 
eredménye nem engedi meg a gazdáknak a vásárlást s ezért 
a rendes hitelek lejárati idején a közvetítő kisebb kereskedők 
fizetései is felette nehezen, vagy épen nem teljesíthetők. Egész
ben véve a belföldi faüzlet, kivéve azt a kisebb mértékű részt, 
mit a dunántúli vidék a komáromi piaczról fedez, ugyszólva 
teljes forgalom hiánynyal küzd. 

A tölgyfa anyagok helyzete nem rosz, bár a valuta ha
nyatlása és a pénznek külföldön való nagyobb keresettsége, az e 
téren dolgozó külföldi kereskedőket az ezek által okozott árkü
lönbözettel nem kellemesen érinti. 

A tűzifa értékesítési viszonyaira örvendetesnek kell is
merni a vas- és kőszénáruk jelentékeny emelkedését; s a vas
áraknák az összes külföldi piaczokon való emelkedése s a 
vasanyagnak sokkal nagyobb mértékben való szükséglete, mely 
a gyárakat fokozottabb tevékenységre serkenti, az erdőbirto
kosoknak egész jogosultan juttatja eszébe, hogy az árjavulással 
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és nagyobb tömegfogyasztással mulhatlanul beálló nagyobb szén-
keresletnél szintén kedvezőbb faárak fizetését követelje. 

A külföldi üzletek Olaszhon és a Balkán országok felé 
az eddigi viszonyban állanak s a Németországban lévő nagy 
vállalkozási kedv is, mely lépten-nyomon uj üzletek és válla
latok létesítését követeli, a faanyagok időszerű fogyasztását 
szintén kedvezően befolyásolja; jóllehet, hogy ennek czélszerü 
fejlődése és állandósága épen annyira kétséges, mint a meny
nyire beavatottak állításai szerint nem ismeretlen az, hogy 
Németország mostani üzleti viszonyainak és illetve sok uj vál
lalatának létalapja kevésbé egészséges, s hogy a kétkedve várt 
gazdasági és üzleti válság, melynek hatása különben nekünk is 
érezhetővé válhatik, nem soká fog késhetni. 

Pályázati hirdetmény. 

Az Országos Erdészeti Egyesület, „Bedő Albert alapit-
vínyá"-ból , egy 300 forintos évi ösztöndíjra pályázatot hirdet, 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági 
kötelékében álló vagy állott magyar erdőtisztek és erdészeti 
altisztek oly szegény sorsú, szorgalmas és jó előmeneteli! fiai 
számára alapíttatott, kik az erdészeti pályára készülvén, szak
tanulmányaikat "a selmeczi m. kir. erdőakadémián szándékoznak 
végezni. A kiirt pályázatban tehát oly középiskolát végzett 
ifjak, s illetve a selmeczi m. kir. erdőakadémiának oly ezidő-
szerinti rendes hallgatói vehetnek r é sz t : 

1. a kiknek atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt az 
erdészeti szolgálatban áll vagy állott s mint ilyen az Országos 
Erdészeti Egyesületnek első belépésétől kezdve állandóan és 
legalább 5 éven át tagja volt, vagy legalább 5 év óta tagja 
és tagsági kötelegettségének mindenben eleget te t t ; 


