
A f a p i a c z r ó l . 
B u d a p e s t , augustus hó 26. 

(ÍZ.) A nyári üzlet nem vált olyanná, mint a minőt az 
aratási eredmény kilátásba helyezett. A gabonaáraknak majd 
hanyatló majd emelkedő változása a faüzlet körében is ingadozó 
állást hozott, s ezért ma már a szeptemberi vagy őszi eladá
sokra támaszkodik a reménység; melyekhez egyébiránt annál 
nagyobb és jogosultabb is a bizalom, mert az utóbbi napokban, 
daczára az eddig mesterségesen is gyakorolt nyomásnak, nem 
csak a búzánál mutatkozik áremelkedés, de a vasárúknál is oly 
határozott javulás jelentkezik, melynek állandóságában biznak. 

A külföldi faüzlet, mely tőlünk a megszokott magasabb 
méretű és illetve szép kiállítású szélesebb fürészárúkat kedveli, 
egészben véve élénkebb kereslettel bir s ezért készleteinket is 
eléggé igénybe veszi, melyeket fakereskedőink, ha bár mérsé
keltebb árakon is, de szívesen igyekeznek eladni, birván még 
az erdei rakhelyeken a szükségletre elegendő fedezettel. 

A Romániával való faüzlet a vámegyezség hiánya miatt 
már ez évről is el van veszítve, s ha igy haladnak a dolgok, 
akkor kérdés, hogy lehet-e valamit még a jövő évre is várni, 
pedig itt annyival sürgősebb az állapotok rendezése, mert 
minél tovább tart ez, annál inkább kifejlődik a román fürész
gyártmányok készítése, s mert a keleti vidéken lévő faanya
gaink nem nyerhetnek ugy mint az osztrák ipar gyártmányai 
Németországon át utat Romániába. 

A tölgy dongafaüzletre azon kedvezőtlen tudósítás jött 
Francziaországból, hogy Bordeaux, Medoc és Gironde vidéké
nek szőlőtermését az e hónap közepén ott is fellépett zivatarok 
egészen tönkre tették. 

Az egyes piaczok ártételeit illetőleg utóbbi füzetünkre 
utalunk. 



Hirdetmény a folyó 1887. évben megtartandó erdészeti 
államvizsga tárgyában. 

Az erdészeti államvizsga folyó évi október hó 17-én és 
az erre következő napokon, a fenálló szabályzat értelmében 
Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület székházában, 
délelőtti 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga lete-
hetésére nyert engedélyt, a vizsga kezdete előtt a bizottság 
elnökének bemutassák. 

Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. ministerium. 

Hirdetmény a folyó 1887. évben megtartandó erdő
őri szakvizsgák ügyében. 

40.778. sz. Az erdőőri szakvizsgák a folyó évi október 
hó 10-én és az erre következő napokon, Budapesten, Pozsony
ban, Beszterczebányán, Miskolezon, Kassán, Mármaros-Szigeten, 
Debreczenben, Kolozsvárt, Brassóban, Nagy-Szebenben, Temes
várt, Zomborban, Pécsett és Szombathelyen a vármegye házában 
délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni szán
dékoznak, hogy hiteles bizonyitványokkal felszerelt folyamod
ványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes királyi erdő
felügyelőhöz nyújtsák be. 

Földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztérium. 


