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(11.) Tartózkodás és korlátolt keresleti viszonyok uralják 
az üzletet s vásárlás csak a legnélkülőzhetlenebb faanyagokra 
történik. Nem mondhatni ugyan, hogy a kielégítőnek ígérkező 
termés alapján a bizalom ne lenne erősebb az üzlet jövőjét 
illetőleg, mint mult tudósításaink alkalmával volt, mindazáltal 
az a lényegesebb fordulat, mely a kereslet mértékét és az 
árak szilárdságát emelhetné, nem tapasztalható, sőt kiviteli 
üzleteinket a román törvényhozás részéről is megtörtént 
vámemelések további terhekkel róvják meg, melyeknek az uj 
kereskedelmi szerződés kötésénél várható csökkentésére vagy 
lényeges enyhítésére még annyival kevesebb kilátás ígérkezik, 
mert többeknek azok közül, kiknek Romániában a favámok 
felemelésére döntő szavok van, terjedelmes oly erdők vannak 
birtokukban, melyeket most nagymérvű kihasználás alá kíván
nak venni, sőt még maga K á r o l y fejedelem is az általa, 
vagy tudomásunk szerint néhai atyja által vásárolt igen ter
jedelmes erdőbirtokkal rendelkezik, mely most szintén foko
zottabb kihasználás alá lesz veendő. 

A külföldi fapiaczokon az összes faanyagokra kielégítő 
üzleti viszonyok állanak fenn, s ezek jó hatása saját piaczainkra 
is várható. 

Hazai piaczainkról ártételeket ez alkalommal sem köz
lünk, mert az egyes választékokat illetőleg, mult tudósításaink 
még a jelenre is állanak, miután emelkedés nincs, az eladók 
pedig az árakat lehetőleg tartják s inkább csak lényegtele
nebb engedményeket kivannak tenni. 



Felhívás az 1885. évi erdészeti államvizsgák 
tárgyában. 

A folyó évben erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsgatétel engedélyeért a fennálló 
vizsgálati szabályrendelet értelmében beadandó folyamodványu
kat , a szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli 
leírással fölszerelve, legkésőbb folyóhó végéig az erdészeti 
államvizsgabizottság elnökéhez B e d ő Albert országos főerdő-
mesterhez (Budapest, földmivelési ministerium) bérmentve 
küldjék be. 

Az államvizsgák megkezdésének napja a fennebb emiitett 
szabályrendelet 2. §-a értelmében fog annak idejében közzé
tétetni'. 

K ü l ö n f é l é k . 
Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi közgyűlése 

a májushó 31-én tartot t igazgató választmányi ülés határo
zata folytán szeptemberhó második felében tartatik meg. Hogy 
melyik napon? az még nincs meghatározva s a napirend és 
tárgysorozot is csak később állapittatik meg. Mindamellett 
czélszerünek tartottuk közülni e hiányos tudósítást is, mivel, 
mint több oldalról értesülünk, tagtársaink nagy része a köz
gyűléssel egy időben szándékozik meglátogatni az országos 
kiállítást s ez okból régen várja a közgyűlés idejére nézve az 
értesítést. 

(Ty.) Erdőművelési kiállítást rendez Moszkvában, az orosz 
erdészeti egyesület moszkvai osztálya ez évi szeptemberhó 
5 — 15-én, a melyen a külföld is részt vehet. Kiáll í thatok: 

1. Különféle élő. vagy szárított facsemeték. 


