
bánya város a tövön való értékesítéssel köbméterenként legalább 
is 1 koronával magasabb tőárt ért el, mint Beszterczebánya. A jelen
legi viszonyok mellett tehát nem hogy 25° o-ot veszítenénk a házi 
kezelés elmulasztásával, de 10°/o-al többet nyerünk a tövön való 
értékesítéssel, pedig erdőbirtokunk földrajzi fekvése és elhelyezke
dése nagyon kedvezőtlen. 

A mult évben megtartott faárverésen a régi árakhoz képest több 
mint 4 0 % áremelkedést értünk el. Ha pedig a házi kezelés eset
leges bevezetésével 25%-nál kedvezőbb eredményt mutattunk 
volna fel, ugy ezen eredmény valószínűleg a házi kezelés javára és 
annak magasztalására jegyeztetett volna fel. Feltételezem, hogy ez 
esetben erdőgazdasági rendszerünkről a legnagyobb elismeréssel 
emlékeztek volna meg mostani kritikusaink, pedig a város tényleg 
15%-ot veszített volna a mostani értékesítéshez képest. 

Végül meg kell jegyeznem, hogy jelen czikkem megirására nem 
a házi kezelés iránti ellenszenvem, hanem az önvédelem indított, 
bár helyesnek tartom, ha az erdőbirtokosok, főleg a városok az 
uj rendszer behozatalát előbb alaposan megfontolják s teljes el
fogulatlansággal tekintik meg az érem másik oldalát is, mert a 
városok gazdasági élete s háztartása a kísérletezést nem engedi 
meg. Ez az oka annak, hogy bár a modern dolgoknak és haladás
nak nem vagyok ellensége, városomnak a házi kezelés bevezetését 
nem javasoltam s nem is fogom mindaddig, mig az uj rendszer 
behozatalának gyakorlati hasznát és előnyeit feltétlenül biztosított
nak nem látom, mely esetben magam leszek az első, ki a házi 
kezelés bevezetését javasolni fogja. 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

(méhészmunkás-tanfolyamra). 

72683/XI 3. sz. —• A gödöllői állami méhészeti gazdaságban 
a folyó évi október hó 15-én megkezdődő kétéves méhészmunkás
tanfolyamra pályázat hirdettetik. Felvétetnek oly egyének, kik 16-ik 
életévüket betöltötték, de 35-ik életévüket még túl nem haladták. 



A felvételt kérő és egy koronás bélyeggel ellátott folyamod
ványokat a m. kir. földmivelésügyi miniszterhez (Budapest, V., 
Országháztér 11. szám) folyó évi szeptember hó végéig, a követ
kező okmányokkal felszerelve kell benyújtani: 

1. Keresztlevél (születési bizonyítvány). 
2. Az elemi népiskola négy osztályának elvégzéséről szóló 

bizonyítvány. 
3. Hiteles bizonyítvány arról, hogy folyamodó valamely mező-, 

kert-, szőlő- vagy erdőgazdaságban mint segédmunkás, vagy mint 
egyéb alkalmazott legalább egy évet gyakorlatilag töltött és hasz
nálhatóságának s megbízhatóságának tanújelét adta; a földmives-
vagy kert munkás-iskolát végzettek előnyben részesülnek. 

4. Azoknak, kik a szülői gondozás alatt nem állanak, kifogás
talan magaviseletükről tanúskodó községi bizonyítványt, azoknak 
pedig, akik szülői vagy gyámi gondozás alatt állanak, az emiitett 
községi bizonyítványon kivül még szüleik, esetleg gyámjuk oly 
beleegyező nyilatkozatát is kell mellékelniük, mely az illetőnek a 
tanfolyamra való belépését megengedi. 

5. Csatolandó továbbá az ép, egészséges és munkára edzett 
testalkatot igazoló orvosi bizonyítvány, a himlőoltási bizonyit
ványnyal együtt. 

6. A hadköteles sorban levők részéről szükséges annak fel
tüntetése, hogy a katonai szolgálat teljesitésének ideje a gazdaság
ban töltendő két év tartamával nem esik össze. 

A tanfolyamra felveendő egyének a gazdaságban szabad lakást 
és államköltségen teljes ellátást kapnak, betegség esetén ingyen orvosi 
segélyben és gyógyszerben is részesülnek. A szükséges könyveket, 
Írószereket, a gyakorlati munkához megkívántató felszereléseket, 
szerszámokat és eszközöket használatra szintén a gazdaságban kapják. 

Azon esetben, ha a felvett tanuló évközben saját akaratából 
távoznék" a gazdaságból, az élvezett ellátás diját a szülő vagy gyám 
megtéríteni tartozik. 

Minden növendék 60 korona ruhapénzben is részesül, oly 
módon, hogy a szükséges ruházatról ezen összeg erejéig a gazda
ság vezetője gondoskodik. 

Budapest, 1911. évi július hó 22-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 


