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(B) A faüzlet köréből olyan nevezetesebb változásról, 
mely a készletek nagyobb mérvű apasztását, vagy az 
árak általánosabb változását bizonyíthatná, nem írhatunk. 
Maga az anyagkereslet azonban, daczára a nyári sok eső
zésnek, mely a gabona betakarí tását nehezíti s a több helyt 
gyengébb őszi termésnek, s az ilyenkor tapasztalható szünet
nek, lényegesen szilárdult, sőt a tölgy-dongafát illetőleg, 
miként ezt már mult tudósításunkban is jeleztük, oly ked
vező fordulatot vett, hogy a franczia favámok kérdésének 
minden bizonytalansága mellett is a tölgyfa-anyagok iránti 
tudakozódás mind sűrűbbé válik s a dongakészletek Franczia
országba való szállitása is a rendes kivitel mértékéhez kö
zeledik. Ezt illetőleg egyébiránt nem szabad figyelmen kivül 
hagyni azon körülményt, hogy a tervezett vámok alkalma
zása előtt az illető kereskedők sietnek készleteiket minél 
nagyobb mérvbe kiegészíteni vagy szaporítani s így a 
vásárlásoknál már az uj vámtételek összege is szerepet 
játszik. 

Fenyőfa anyagaink belföldi fogyasztására, az építkezé
sek mennyisége elégggé kielégítő s vidéki városaink is meg
lehetős mérvben fogyasztanak, a franczia favámok hatását 
azonban, mely egy vasutikocsi farakományra 2 — 3 0 0 frankot, 
tehát köbméterenként legalább 10—15 frank terhet ró, meg 
kell majd érezni ; s e tekintetben a Romániával békésebb 
viszonyba terelt kereskedelmi összeköttetés sem kedvezőbb, 
miután ez is csak arról biztosit, hogy a románok nem vesz
nek faanyagainktól nagyobb vámot, mint másoktól, ennek 
pedig az a lényeges baja, hogy rajtunk kivül mások külön
ben is keveset visznek oda. 

A vas és kőszén árak inkább emelkedők, mint nem; a 
bükkfa ára azonban nyomott s alig egy két helyt van némi 
kereslet, a mi főleg annak tulaj donitható, mert a vasutakat 
nyert ujabb vidékekről még nagy tömegek jönnek a piaczra. 



P á l y á z a t . 
(Erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele tárgyában). 

2 6 8 7 0 . — L / 4 , számhoz. A királyhalmi, vadászerdei és liptó-
ujvári m. kir. erdőőri szakiskolákba, melyeknek tanfolyama 
két évre terjed, f. é. október havában kezdődő tanfo
lyamra, részint állami ellátás mellett, részint saját költsé
gen, összesen 51 tanuló fog felvétetni. 

A felvétetni kívánók igazolni tartoznak, hogy: 
1. tizenhét éves életkorukat betöltötték, s illetőleg az 

intézetbe való belépésök napjáig betöltik, s harminczöt 
évesnél nem korosabbak; 

2. ép, erős, egészséges, munkához és az időjárás vi
szontagságához szokott és edzett testalkattal, s különösen 
jó látó-, halló- és beszélőképességgel birnak, mely kellé
kek igazolására kincstári erdészeti orvos, honvédorvos vagy 
vármegyei orvos bizonyítványa szükséges, megjegyeztetvén, 
hogy minden az intézetbe íelvett tanuló testi épsége és 
egészségi állapota az intézet orvosa által, a jelentkezés al
kalmával szigorúan felülvizsgáltatik s az, kinek szervezete 
hiányos, vagy a ki valamely ragályos, avagy az intézeti 
foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben 
szenved, az intézetbe be nem fogadtatik; 

3. az elemi iskolákat elvégezték, illetve folyékonyan jól 
irni, jól olvasni s a közönséges négy számmivelet szerint 
jól számolni tudnak; 

4. erkölcsi magaviseletük jó, 
5. katonai kötelezettségben állanak-e, igenlő esetben 

kötelesek ebbeli igazoló könyveiket is bemutatni. 
Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre a 

válasz, mely czim alatt, illetve mely vármegyébe vagy mely 
hivatal utján és mely postaállomásra küldendő. 



Tájékozásul megjegyeztetik, Hogy azon tanulók, • kik 
saját költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az intézel 1 

ben való tartózkodás idejére adott ruházatért évi 150, (egy
százötven forintot, félévi előleges részletekben fizetni s ebez 
képest a felveendő tanulók, esetleg azok szülei, gyámjai 
vagy munkaadói, kir. közjegyző előtt kiállított okmánynyal 
igazulni tartoznak, hogy az évi 150 frtnyi eltartási költsé
get a kitűzött időre pontosan befizetik. 

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve azok 
szülei, gyámjai vagy munkaadói azon esetben, ha a tanuló 
az erdőőri szakiskolát a, tanfolyam teljes bevégzése előtt 
önként elhagyja, vagy az intézeti szabályzat értelmében 
elbocsáttatik, a, ráfordított költségeket egy évre 150 frttal 
számitva. az államnak megtéríteni kötelesek s ugyanerre 
nézve, hogy ezt az illető szakiskola igazgatóságának fel
szólítása után legkésőbb hat bét alatt teljesitik, szintén köz
jegyző előtt kiállított okmányt tartoznak bemutatni. 

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés al
kalmával magával hozni: ti inget, 6 lábravalót, 6 zsebkendőt, 
10 pár kapczát vagy harisnyát, egy pár erdőjárásra alkalmas 
erős bagaria-csizmát és pedig valamennyit uj állapotban. 

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében figyelmez
tetnek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába (elvétetni 
óhajtanak, hogy kellően felszerelt kérvényüket, melyhez az 
állami ellátás mellett felvétetni óhajtóknál azok szegénységi 
állapotát igazoló hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, 
azok pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgá
latban állanak, mindig előljáró tisztjük vagy hatóságuk ut
ján legkésőbb I'. évi július hó végéig a. földmivelésügyi mi-
nisteriumhoz adják be. 

Budapest, 1 8 9 1 . június 12-én. 
F'i/dm/rclésügi/i DL kir. ministerium. 


