
A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , január hó 27. 

CB.) A mult év kedvező üzleti viszonyokkal záródott s 

ha itt-ott elő is fordult, hogy egyes kisebb kereskedők 

kötelezettségeiknek nem tudtak megfelelelni s velők a hitel

adásra általában mindig ráutal t nagyobb kereskedőknek követe

léseik jelentékeny részének elengedése mellett kellett kiegyezni, 

ez kisebb-nagyobb inertekben mindaddig megtörténik, mig 

elegendő üzleti tőkével nem biró egyének vállalkoznak, a más 

üzleti ágakhoz képest nagy forgalmi tőkét igénylő fakereske-

désre s az ilyenek aztán még az oly kedvező évben is, mint 

a mult vala, magoknak és másnak is csak ká r t okoznak. 

Az uj év üzleti irányzata is kedvezően indul s általában 

az összes faanyagokra a keresettség oly élénk fokozata nyil

vánul, hogy a meginduló tavaszi üzlet alkalmával a fenyőfa

anyagokra áremelkedés várható . 

A külföldi piaezot illetőleg Románia télől érkeznek ked

vező hirek, az ott fennálló beviteli favámok leszállításáról, s 

bár az osztrák körökből jövő tudósítások szerint nehezen vár

ható, hogy a mostani román kormány a kereskedelmi szerző

désnek velünk való megkötését közelebbről kezdeményezze, 

mégis biztos forrásból jövő tudósítások szólnak arról is, hogy 

a román kormány a nyersfa beviteli vámját m 3 - enkén t a mos

tani 15 frankról 1 frankra szándékozik leszállítani. 



Pályázat erdészeti kézi könyvre. 
Az Országos Erdészeti Egyesület pályázatot hirdet az 

„Erdészeti Épitészettan* kézi könyvére, melynek rendeltetése 

lesz egyfelől a selmeczi erdőakadémia épitészettani előadásainál 

vezérfonalul szolgálni, s másfelől a gyakorlatban működő szak

embereknek az erdőgazdaság körében előforduló mindennemű 

építkezések tervezésénél és foganatosításánál biztos útmutatást 

adni. Ezen rendeltetéshez képest a mű megírásánál azon rész

letesen közölt feltételek lesznek irányadók, melyek az egyesület 

igazgató választmányának 1 8 8 8 . deczember 10-én tartott ülé

séről szóló jegyzőkönyvnek V. szám alatt közzétett s az 1 8 8 8 . 

évi deczember 16-án tartott közgyűlés által jóváhagyott hatá

rozatában foglaltatnak. (Lásd az „Erdészeti Lapok" ezen füze

tének 53 — 56 . oldalait.) 

Ezen határozatnak megfelelően, a nyertes mű jutalomdija 

250 (kétszázötven) darab aranyban állapittatik meg, összesen 

1375 frt értékkel. 

A beküldés határideje 1 8 9 1 . márczius 31-ikére tűzetik ki, 

mely határidőig az idegen kézzel irott s jeligével ellátott 

pályamunkák a szerző nevét rejtő jeligés levélkével együtt 

pályamű felirással ellátott boritokba zártan, az Országos Erdé 

szeti Egyesület titkári hivatalához terjesztendők be. 

Budapest, 1888 , deczember 16. 

Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 


