
2. A pályamű idegen kézzel, tisztán irva, lapszámozva, 
kötve legyen. 

3. A szerző nevét, polgári állását és lakhelyét tartalmazó 
pecsétes levélben ugyanazon jelige álljon, mely a pályamű 
homlokán. 

A pecsétes levélben netalán följegyzett kikötések, föl
tételek vagy a versenyügy körül régtől fogva bevett szokásos 
eljárástól netán kivánt eltérések tekintetbe nem vétethetnek. 

4. Álnév alatt pályázónak a jutalom ki nem adatik. 
5. Ha a jeligés levél felbontása után kitetszenék, hogy 

a munka saját kézírása a szerzőnek, müve a jutalom
tól elesik. 

6. A jutalmat nem nyert pályairatok kéziratai az Aka
démia levéltárában maradnak, s csak engedély mellett 
másolhatók le. 

7. (A gróf Teleki- és br. Bánffy-féle drámai pályáza
toknál a társai közt legjobb műnek a jutalom mindenkor 
kijár); a többinél egyszersmind az absolut becs határoz. 

8. Mindezen feladatokra, mindenrendü akadémiai tagok 
is pályázhatnak. 

Egyébiránt bármely, ha csak formai szabálynak is elha
nyagolása, elejti a szerzőt a jutalomtól. 

A fapiaczról. 
Május 24. 

(2?.) Az időjárás a mult héten jobbra fordult s az 
ország számos részébe meghozta az óhajtva várt esőt, melynek 
még az alföld déli részére való kiterjedése volna felette 
szükséges, hogy a gabona termést illetőleg hazánk ezen leg
fontosabb vidéke is megnyerje az áldást, mely a belföldi 



fafogyasztás terén mindig meghozza gyümölcsét. Egyébiránt 
az eddigi, bár általában véve mérsékelt esőzésekből is azt 
a reményt meríthetjük, hogy a fapiaczon lényeges vissza
hatástól már nem kell tartani. Az építkezések a fővárosban 
és a vidéken eléggé gyakoriak, s ezeket a keletkező uj ipar
vállalatok is szaporítják. A fenyőfa anyagok ára az eddigi, 
8 az esőzések hatása következtében szilárduló; a kivitelre 
való szállítás pedig rendes forgalmában mozog s a keleti 
piaczokra valamit nyert az által, hogy Romániában a 
tavaszszal nagyobb árvizek voltak s ezek a fa-szállitásra 
szolgáló hegységi vízi utakat igen megrongálták. A faanyagok 
kiszállítása egyébiránt nálunk is több helyen lassan halad 
a tutajozásra szolgáló vizek gyenge állása miatt. 

A tölgy műfa és donga ára elég jól tartja magát, a 
franczia kereslet élénk s ez évben eddig semmi panasz nem 
lehet a donga-kivitelre ; figyelmet érdemlő körülmény azonban 
a tölgyfa-kereskedők oda irányuló nézete, hogy az ez 
évi tölgyfa-eladásoknál a mult évinél magasabb árakat ne 
adjanak meg s hogy az árak további emelkedését a vételnél 
való tartózkodással lehetőleg mérsékeljék a minek indoko
lására az orosz és amerikai fa versenyére hivatkoznak. E 
törekvés igen természetes, arra minden vásárló jogosult, s 
magunk is tudunk esetet, hogy egyik tekintélyes magyar 
fakereskedő Oroszország belsejében, Moszkova körül vásárolt 
tölgyfát; mi azonban mindemellett is azt hisszük, hogy a 
mi tölgyfánk s nevezetesen a szlavóniai tölgyfa ára egy pár 
százalék emelkedést a mai keresleti viszonyok között még 
ez évben is elbir, s hisszük, hogy a vásárlók, kiknek száma 
különben nem apad, egy pár százalékkal szívesen fizetik felül 
az eddigi árakat, kivált ha a franczia bortermés kedvező 
sikerét teljesülni látják. 

A Romániával való vámtárgyalásokról azt írják, hogy 



már befejezésre jutottak, s hogy nincs kilátás a végleges
kereskedelmi szerződés megkötésére, hanem csupán az az úgy
nevezett legkedvezményesebb állapot jön létre, hogy ked
vezőbb feltételek mellett, mint mi, mások sem szállíthatnak 
oda fát, — ez ugyan nem ér sokat nekünk, de hát még is 
van benne bizonyos viszonosság s meg marad a remény, 
hogy román szomszédaink majd csak eljutnak a jobb meg
győződésre s azt a kevés fát, a mely tőlünk természeti hely
zeténél fogva a romániai útra van rendelve, majd csak 
megengedik hozzájuk szállítani. 

Egyes piaczokról külön ártételeket nem közlünk, hanem 
utalunk korábbi ebbeli közleményünkre. 

Az 1893. évi tavaszi erdészeti államvizsgák. 
Az idei tavaszi államvizsgák április hó 24-e és május 

hó 13-a között tartattak meg. A vizsgáló bizottságban 
B e d ő Albert országos főerdömester és ministeri tanáosos 
elnöklete alatt G a r l a t h y Kálmán m. kir. erdőigazgató, 
F e k e t e Lajos m. kir. erdőtanácsos és akadémiai tanár, 
mint vizsgálóbiztosok és K a l l in a Károly m. kir. erdőmes
ter, mint vizsgálóbiztos és jegyző, vettek részt. 

A vizsga letételére összesen M-en kértek engedélyt. 
Ezek között feltétlen engedélyt nyertek 32-en, feltételes 
engedélyt 12-en. 

Az engedélyt nyertek közül az Írásbeli és a szóbeli 
vizsgára megjelent 40, nem jelent meg összesen 4. 

Az Írásbeli vizsga április hó 24-én és 25-én folyt le 
az »Országos Erdészeti Egyesület« székházának nagyter
mében s ezen alkalommal az »Országos Erdészeti Egyesü-


