
A folyó évi felsőbb erdészet i á l lamvizsga . 

Az erdőgazdaság önálló vezetésére képesítő felsőbb erdé
szeti államvizsgák Budapesten idei október-hó 4 — 1 3 . napjain 
tartattak meg. A vizsgáló bizottság elnöke G i r s i k János kir. 
tanácsos és főerdőmester volt, vizsgáló biztosok pedig S o l t z 
Gyula erdőtanácsos és erdőakadémiai tanár és H o f f m a n n 
Sándor kultusministeri titkár voltak. 

A vizsgára jelentkezett 27 jelöltből 2G jelent meg, kik 
közül 21 a selmeczi erdőakadémiát, 3 a tharandit és 2 a 
mária-brunnit végezte. 

Az október 4-én megtartott írásbeli vizsgálatra következő 
kérdések voltak feladva : 

1. „Mily körülmények és viszonyok irányadók és tekin
tetbe veendők az erdőkerteknek (magonczkertekhek és faisko
láknak) telepítésénél ? Miképen rendezne be ön egy, vagy ha 
szükséges, több erdőterületet azon viszonyok között, a hol 
legközelebb működött vagy szolgált? 2. Fejtegetendők azon 
szabályok, melyek a fadöntésnél, részint az erdőtenyésztésnél, 
részint pedig a fa értékének emelése, és a döntési munka 
előmozdításának czéljából felálíitandók, és a favágók utasit-
ványába is fölveendők. 3. Egy G000 holdnyi területből álló 
erdőbirtokban, a volt jobbágyok által gyakorolt fajzási szol
galom, erdőterület kihasitása által megváltandó. Minő tényezők 
irányadók a kihasítandó erdőterület nagyságának megállapítá
sánál ? Minők a terület tényleges kihasitásánál ? Minő becslési 
eljárás követendő az erdőbecslésnél, és minő elvek tartandók 
szem előtt a kihasított terület kezelésénél? Tájékozásul meg
jegyeztetik, hogy az erdőbirtokot hegységi erdők, és az uralkodó 
fanemeket 0.5-ben jegenye fenyő, 0.2-ben tölgy, 0.3-ban bükk 
képezik. A község 80 úrbéri telekből és 110 zsellérből áll." 

A vizsgaeredmény következő volt: j e l e s e n k é p e s í t e t t 
osztályzatot kapott 5, kik közül 4 Selmeczen, 1 pedig Maria-
brunnban végzett; k é p e s í t e t t osztályzatot kapott 14, kik közül 
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12 Selmeczeu, 1 Tharandban és 1 Mariahrunnban végzett; a 
vizsgát nem állotta meg 7, kik közül 5 Sclmeczen és 2 Tha
randban végzett. 

Az alsóbb erdészeti államvizsgákról, ott működött szaktár
sainktól, eddig nem kaptuk tudósítást, noha ezek eredményé
nek közlését is kívánatosnak tartjuk. 

U j k ö n y v e k . 
A német szakirodalomban következő uj művek jelentek meg. 
Az erdei alom összes tana . (Die gesammte Lehre der 

Waldstreu.) Dr. Ebermayer Ernőtől. Ára G frt GO kr. Nagy 
8-ad, 41G lap. E mű melyből legközelebbről mutatványt is 
közlünk, a bajor kísérleti állomások működésének eredményét 
foglalja magában, s kétségkívül egyike a kiváló figyelmet és 
tanulmányozást igénylő és erdőművelési tekintetben nagy fon
tosságú adatokat nyújtó munkáknak. 

Tanulmányi u tazás Szilézia hegyein és téréin. (Eine 
forstliche Reise ím Gebirge und Flachland der Provinz Schle-
sien.) A Neustadt-Eberswáldi akadémiától. Ára 1 frt 80 kr. 
Kis 8-ad, 151 lap. Az akadémiai gyakorlatok leírását helyi 
érdekű ismertetésekkel tartalmazó munka. 

Megrendelhetők G r i l l Károly udvari könyvkereskedésé
ben Budapesten, Dorottya-utcza 2. sz. 

Tudósítás az Orsz. Erdészeti Egyesület t tagjaihoz. 
Az Országos Erdészeti Egyesület azon t. cz. alapító és 

évdijas tagjai, kik a folyó évről vagy a múltról az alapít
ványi kamat vagy évdij befizetésével hátralékban vaunak, hi
vatkozással az egyleti alapszabályok 12. §-ára, tisztelettel fel-



A fapiaczróS. 
B u d a p e s t , október-hó 2G-án 1S75. 

A fenyőféle anyagok üzletének kelendőségi jellege ma is 
ugyanaz, melyet mult tudósításunkban ismertettünk, de c mellett 
az a sajnos, hogy a helyzet bármi kevés javulása helyett, az 
időközben beállott ujabb fizetés-képtelenségek miatt további 
fokozott szorultság érezhető. E körülmények között is azonban 
némi megnyugtatást adhat a tudat, hogy október havának le
jártával még a mostaninál rendesebb viszonyok idején is szü
netelő jelleget ölt a fakereskedés. Az árak általában véve aként 
állanak, mint mult füzetünkben közöltük, s ezért cz alkalom
mal részleteket nem adunk. 

A tölgyfa-anyagok keresettsége nem lankad, sőt minthogy 
a felvett munkások beosztásának ideje most van folyamatban 
és a francziaországi szüret rendkívül kedvező mértékben si
került, az eladandó anyagok után élénk tudakozás van. A kir. 
kincstár is kétségkívül ily tudakozásnak engedendő közelebbről, 
miként lapunk hirdetései közt is olvasható, árverést tart Ung
vári és Nagybányán, előbbi helyen 3000 darab 15"-et meg
haladó vastagságú tölgyfára és utóbbin szintén 15"-nél vasta
gabb és mint hallottuk hasonlóan 3 — 4000 darabra. 

A faüzlet mai sanyarú helyzete egyébiránt nem csak a 
fenyőfára és fenyőfürészárukra áll, hanem még a tűzifára ki-

kéretnek, miszerint tallózásaikat tekintettel arra, hogy az egyleti 
pénztárba történt befizetéseket és a künn levő hátralékokat tar
talmazó névszerinti kimutatás közelebbről nyilvánosságra adatni 
szándékoltatik, az egyesület pénztárába (Budapest, vár disztér 
12. sz. I. em.) posta-utalvány által mielőbb és a mennyiben lehet, 
3 hét lefolyása alatt befizetni szíveskedjenek. — Budapest, 
október-hó 20-án 1875. A titkári hivatal. 


