
Tölgyfára a kereslet szintén lanyhult, mi "részben a tete
mes 30 milliónyi dongakészletnek, legnagyobb részt azonban 
határozottan a francziaországi kolera járványnak kifolyása. 

Tűzifa és faszénre nézve a kereslet élénkülni kezd, mi
ként fognak azonban e választékokra az ártételek alakulni ? 
erre most még biztos választ adni nem lehet. 

Az egyes piaczok ártételeit illetőleg, a mult füzetben 
foglalt közleményre utalunk. 

Figyelmeztetés az Országos Erdészeti Egyesület 
folyó évi közgyűlésén résztvenni szándékozó tiszt, 

egyesületi tagokhoz. 

Az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait van szerencsénk 
értesíteni, hogy a folyó évi szeptemberhó 15., 16. és 17-ik 
napjain Pécsen tartandó közgyűlés alkalmából a vasúti igazgató
ságok, illetve a cs. k. szab. dunagőzhajózási társulat forgalmi 
igazgatósága a következő szállítási díjkedvezményt szívesked
tek a résztvenni szándékozó tagok számára engedélyezni. 

A magyar államvasutak, az osztrák-magyar állam vasút
társaság, a kassa-oderbergi és az alföld-fiumei vasút vonalain 
a II. kocsi osztály használatát egy egész III. osztályú, a III. 
kocsi osztály használatát egy fél II. osztályú jegygyei. 

A cs. kir. szab. déli vasút, a magyar nyugati vasút, és 
a budapest-fiumei, mohács-pécsi és pécs-barcsi vasutak vona
lain a szokásos 33 1 /3%-nyi elengedést. 

Az arad-csanádi, a szamosvölgyi és az arad-kőrösvölgyi 
vasút vonalain 50°/ 0-nyi elengedést. 

Az első magyar-gácsországi vasút vonalain 25°/ 0-nyit. 



A cs. kir. szab. dunagőzhajózási társaság vizi vonalain, 
azaz Mohácsig, az I-ső hely használatát egy egész Il-od osz
tályú, a Il-ik hely használatát pedig egy egész Ill-ad osztályú 
jegy váltása mellett. 

A magyar éjszak-keleti vasút vezérigazgatóságától és a 
győr-sopron-ebenfurti vasút igazgatóságától e részbeni felhívá
sunkra válasz eddig ugyan még nem érkezett, bizton reméljük 
azonban, hogy a szokásos menetdijkedvezményeket ezen vas
utak is megadni szívesek lesznek. 

Ezzel kapcsolatban felkérjük tehát tisztelt tagtársainkat, 
hogy a mennyiben ezen kedvezményeket igénybe venni óhajt
ják, az igazoló jegyek megküldése végett az illető vasúti, 
illetve gőzhajózási vonalrész megjelölésével az alulirt titkári 
hivatalhoz fordulni szíveskedjenek. 

Hasonlóképen kérjük azon t. tagtársainkat is, a kik a 
vasutak kedvezményét nem szándékoznak igénybe venni, hogy 
a közgyűlésen való megjelenési szándékukat a helyi rendező 
bizottság tájékozása czéljából az alulirt titkári hivatalnál a 
lehető legrövidebb idő alatt bejelenteni sziveskedjenek. 

Budapest, 1884. szeptember 1-én. 
Az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatala. 

Hirdetés a szeyed-királyhaími erdőőri szakiskolába 
felveendő növendékek tárgyában. 

35.902. sz. Az erdőtörvény 37. szakaszában megszabott 
minősítéssel biró erdőőrök nevelése czéljából Szeged város hatá
rában, Királyhalmán, husz havi tanfolyammal megnyitott erdőőri 
szakiskolába a f. évi októberhó 1-től kezdve tizenkét tanuló 
fog felvétetni. Ezek közül hat teljesen ingyen ellátásban ré
szesül, csakis a ruházat (legalább egy rendes felső ruha, egy 


