
a hová szemetek néz; legyen nyúl, fogoly, fáczán elég, és jé 
ősz, hogy lőni is lehessen valamit. 

Nyúl, a mennyire tapasztaltam, szépen szaporult, abban 
tehát nem lesz hiány, fogoly azonban kevés sikerült. Nagyobb 
gondot kellene a kedves vadra fordítanunk, s téli etetéséről 
és az orvadaktől való biztosításáról gondoskodnunk. Szebb 
vadászat a foglyázásnál alig van, pedig ma-holnap csak híré
ből fogjuk ismerni. 

Sok nyakat törjetek! 
Nyúlási Farkas. 

F e l h í v á s . 
A folyó évi közgyűlés Mehádián leendő megtartása iránt 

megállapított, és mult havi füzetben közlött napirend szerint, 
az ezen alkalommal összekötni szándékolt kirándulás a díszes 
bégavölgyi tölgyerdőkbe, az idő rövidsége miatt el lőn ugyan 
ejtve, de több oldalról nyilvánult ebbeli kívánalomnak eleget 
téve, megtétettek a temesvári joszágigazgatóság részéről az 
intézkedések arra nézve, hogy e kirándulás a napirenden kiviili 
időben megtartassák, miről a tisztelt tag- és szaktárs urakat 
azon tiszteletteljes meghívással van szerencsém értesíteni, 
miszerint mindazok, kik e kirándulásban részt venni óhajtanak, 
a kitűzött határidőnél egy nappal előbb Temesvárott megje
lenni szíveskedjenek. 

Szives tájékozás végett közlöm az ezen czélból megálla
pított utitervezetet: 

]. Szeptember 17-én összejövetel Temesvárt, hova a 
budapesti vonat ugyanazon nap reggeli és délutáni 4 órakor, 
a csaba-arad-temesvári vonat reggeli 8^2 órakor, és az 
erdély-arad-temesvári vonat d. u. 3. órakor megérkezik. 
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Elindulás Temesvárról ugyanazon nap d. u. ál/2 órakor 
vasúton a kiszeto-belinczi állomásig, innét kocsin ugyanaz nap 
d. u. 6 órakor Bálinczig, érkezés este 71/2 órakor. 

2. Szeptember 18-án Bálinczon lévő és a bécsi és 
budapesti Baiersdorf-czég tulajdonát képező faáru-gyár meg
tekintése után, kirándulás a bálinczi és lugosi kocsános és 
magyar tölgyerdőbe és onnét d. u. 4 órakor kocsin Lúgosra, 
hol a t. cz. tagurak elszállásolása iránt gondoskodva lesz. 

3. 19-én reggeli 6 órakor csatlakozás a Temesvárról 
vagy egyenesen Budapestről érkező tagtársakhoz és tovább 
utazás a Herkulesfürdőbe. 

Temesvárott, 1880. augusztus 24-én. 
Scheint Adolf, 

m. k. a l igazgató ós közgyűlési ügyvezető'. 

A f a p i a c z r ó l . 
Közli: B e d ő Albert. 

B u d a p e s t , szeptember-hó 8. 

A faüzlet helyzete minden jogosult várakozás ellenére 
még nem emelkedett azon fokra, melyet számitó kereskedők 
nézete szerint is máig, már elérnie kellett volna; s bár álta
lában nem hiányzik a vételkedv, a fenyőfa árak mégis, kivéve 
egyes kisebb eladások valamivel jobb fizetéseit, a jelen idő
szakhoz és szükséglethez mérve, ha kielégítők is, de inkább 
alacsonyaknak mint jóknak mondhatók. Nagy része van ugyan 
ebben, a mint már többször is elmondottuk, s fájdalom ugy 
látszik, még ezután is elmondani fogjuk, a galicziai és stíriai 
erdők bőven vágott fájának, mely a mi üdvös vasúti díjsza
bályaink következtében minket idehaza saját tűzhelyünknél 
szorít hátra, állítván az ottani olcsóbb munkaerővel s a mi 
fánk ellenében nyert olcsóbb szállítási díjjal, a Nyírségre, 




