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(B.) H a nem is teljesültek a remények oly mértékben, 
mint a hogy a jó aratás kilátása keltette volt fel, azért az 
üzlet pangásáról nem lehet beszélni; a Tisza vidékén a 
fenyőszálfa élénk keresletre talált s a mint az erdei rak-
helyekröl leérkezett , rögtön tovább vitték a vásárlók; az 
anyagok letutajozására pedig" a felső Tisza állandóan ked
vező vízállással bírt. A leszállítás a Vágvölgyén is akadály
talanul történt s a komáromi piacz sem panaszkodhatott 
eddig a vevők hiányáról, mert hiszen a leérkező anyagok 
ott is hasonlóan vevőkre találtak s az utóbbi hetekben elkelt 
tutajok mennyisége mindig felülmúlta az érkezettek számát. 

A legnevezetesebb fenyőfa üzlet, mely e hónapban 
létrejött s melyről röviden mult tudósításunkban is megemlé
keztünk a naszódvidéki fenyves erdők évi 1150 hold vágás-
területének eladása, melyet a kolozsvári fakereskedő-társulat 
vett meg kat. holdanként 201 ír tér t s ezenkívül a vágások 
kitisztításáért fizet még kat. holdanként 15 frtot. E faüzlet-
tel egy uj és nagy vidék jelentékeny lúczfenyö fatömege 
kerül a fapiacz körébe, mely ugy a bel-, mint a külföldi 
forgalomban számot tesz. 

Közelebbről kerülnek eladásra a liptó-ujvári kincstári 
erdők évi vágásterületei is, melyeknél az eladandó évi 664 
k.-holdnyi vágásterületekre az ajánlati tárgyalás akként lesz 
kiirva, hogy vásárló a faanyagot akár köbméter szerinti 
egységár mellett a rakodóra szállitva, akár holdankénti 
átlagos ár alapján tövön vásárolhatja; az érdeklődés ez 
üzlet iránt , mely elsőrendű minőséggel biró fával rendelke
zik, igen nagy s jól is teszik a fakereskedők, ha ez erdőket 
a helyszínén is mielébb alaposan megnézik. Egyes piaczok 
ártételeit illetőleg utalunk lapunk utolsó előtti füzetére. 



Hirdetmény, a folyó 1890. év őszén megtartandó erdészeti 
államvizsga tárgyában. 

4 3 6 1 0 . sz. Az őszi erdészeti államvizsgálat f. évi október 
20-án és az er re következő napokon a fennálló szabályzat értel
mében Budapesten az országos erdészeti egyesület szék
házában d. e. 9 órakor fog megkezdetni és folytatólag 
megtar ta tni . 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga 
le tehetésére nyert engedélyt a vizsga kezdete előtt a bizott
ság elnökének bemutassák. 

Budapest, 1890. augusztus 8-án. 

Földmivelésügyi m. kir. ministerium. 

Hirdetmény a folyó 1890. évben megtartandó erdööri szak

vizsgák ügyében. 

4 3 . 6 2 1 . sz. Az erdőőri szakvizsgák a folyó évi októ
ber 20-án és az erre következő napokon Budapesten, Pozsony
ban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Máramaros-Szi-
geten, Debreczenben, Kolozsvárt, Brassóban, N agy-Sz eb én
ben, Temesvár t , Zomborban, Pécse t t és Szombathelyt, a 
vármegye házában, délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni 
és folytatólag megtartatni . 

Felhivatnak mindazok, kik ezen szakvizsgát letenni 
szándékoznak, hogy hiteles bizonyítványokkal fölszerelt folya
modványaikat a vizsgák székhelyére nézve illetékes kir. 
erdőfelügyelőhöz nyújtsák be. 

Budapest , 1890. augusztus 8-án. 

Földmivelésügyi m. kir. ministerium. 


