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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
KÖRRENDELET 

Valamennyi kincstári erdőhatóságnak és a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnak. 

A személyi pótlékok, mely időtől való utalványozása tár
gyában. 

51.466/905. szám földm. m. — Felmerült eset alkalmából, 
tudomásvétel és miheztartás végett értesítem a czimet, hogy abban 
az esetben, midőn egy tisztviselő a hó 1-ső napján (pl. 1900. évi 
márczius hó 1-én) neveztetett ki valamely fizetési osztályba, 
magasabb összegű személyi pótléka az 1904. évi I. törvényczikkben 
nyert felhatalmazás alapján kibocsájtott 1904. évi 530 M. E. számú 
kormányrendelet 40. §-a értelmében, a 4, illetőleg 5 év letelte 
utan, ugyanazon hó 1-től (az emiitett példa szerint tehát 1904., 
illetőleg 1905. évi márczius hó 1-től) kezdve teendő folyóvá. 

Az idézett szakasz értelmében ugyanis azoknak az állami 
alkalmazottaknak, akik 1903. évi deczember hó 31-ike után töltik 
be az idézett rendelet alapján magasabb összegű személyi pót
lékra igényt adó szolgálati idejüket, a magasabb összegű személyi 
pótlék az igényt megállapító szolgálati idő leteltét követő hó 
1-től kezdve teendő folyóvá. 

Minthogy pedig az emiitett esetben a tisztviselő 1900. évi 
márczius hó 1-én neveztetett ki egy fizetési osztályba s igy az 
igényt megállapító négy, illetve öt évi 1904. évi február hó 29-én, 
illetőleg 1905. évi február hó 28-án telt le, ennélfogva az illető 
tisztviselő magasabb összegű személyi pótléka 1904., illetőleg 
1905. évi márczius hó 1-től kezdve teendő folyóvá. A miniszter 
megbízásából: Kpcsy s. k. m. kir. erdőtanácsos. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző-bizottságának Buda

pesten 1905. évi június hó 28-án tartott rendes évnegyedes üléséről. 
Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos elnök, Tomcsányi Gyula 

erdőigazgató, Földi János, Nagy Károly főerdőtanácsosok, Simenszky Kálmán, 
Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelők, Kócsy János, Pech Kálmán erdőtanácsosok 
bizottsági tagok és Térfi Béla főerdész jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést határozatképesnek 
nyilvánítván, megemlíti, hogy Laitner Elek és Havas József bizottsági tagok 
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távolmaradásukat kimentették s minthogy Törzs Kálmán előadó betegsége miatt 
az ülésen meg nem jelenhetett, felhívja a jegyzőt a tárgyalás alá kerülő ügyek 
előadására. 

1. A jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed végén mutatkozó 
álladékáról összeállított kimutatást, mely szerint az alap álladéka 1905. év 
márczius hó 31-én : 

I. Értékpapírok : A magyar leszámítoló- és pénzváltóbank
ban elhelyezett 180.000 K n. é. 4%-os koronajáradékkötvény— 180.000 K — f 

II. A magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban nyitott 
folyószámlán ... . . . . . . ... ... . . . ... ... ... . . . . . . . . . 3.743 K 75 f 

Ili. A m. kir. postatakarékpénztárnál nyitott 15666. számú 
cheque-számlán ... ... ... .... ... ... .. ... . . . . . . 4.373 K 45 f 

Összesen 188.117 K 20 f 
Ebből az összegből esik : 

1 Az alaptőkére .. . ._ ... . . . 118.360 K 32 f 
II. A folyó kezelésre.. ... 69.756 K 88 f 

Összesen 188.117 K 20 f 
A folyó kezelésnél kimutatott 69.756 K 88 f-ből esik : 

«) az 1904/1905. tanévre engedélyezett segélydijakra .. . 12.750 K — f 
b) az 1905/1906. tanévre kiosztható segélyekre 41.900 K — f 
c) az 1905. évi bruttó jövedelemre... ... 15.106 K 88 f 

Összesen ... ... 69.756 K 88 f 
Budapesten, 1905. évi június hó 22-én. 

Hutíya P á l s. k., az alap számvivője. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző bejelenti, hogy az alap 1904. évi zárószámadását az előző ülésen 

kiküldött bizottság megvizsgálta s ennek eredményéről a következő jelentést 
terjesztette elő : 

Tekintetes Bizottság! Alólirottak megbízatásuk értelmében megvizsgálván 
az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap 1904. évi zárószám
adását, azt minden részletében helyesnek találtuk s azt azzal a kéréssel csatoljuk 
ide, hogy az 1905/1906. tanévben segélyezésre fordítható összeget a zárószám
adásban kimutatott 41.900, azaz negyvenegyezerkilenczszáz koronával megállapí
tani szíveskedjék. Minthogy továbbá az alap vagyonának kezelését és számvitelét 
az elmúlt év folyamán a miniszteri házipénztár, illetve a miniszteri számvevőség 
erdészeti csoportja hivatalos működésükből kifolyólag végezték, részükre, mint 
nem az alap részéről megbízott s igy nem az alapnak felelős számadók részére 
felmentvény adását mellőzhetőnek véljük. Budapest, 1905. június hó 26-án. — 
Nagy Károly s. k. — Pech Kálmán s. k. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi, a zárószámadást egész terjedel
mében a jelen ülés jegyzőkönyvébe felvéteti, az 1905/1906. tanévre kiosztandó 
segélyösszeget 41.900 K-val állapítja meg és megbízza az előadót, hogy a záró
számadást az alapszabályzat 5. §-a értelmében a földmivelésügyi miniszter úrhoz 
terjeszsze fel. 
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A z állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap 1904. évi zárószámadása. 
Az alap álladéka az 1904. év végével lezárt számadás szerint: 
/. Értékpapírokban : 

A magyar leszámítoló- és pénzváltóbankban 
elhelyezett 165.000 K n. é. 4%-os korona
járadékkötvény .- ... — - — 165.000 K — f 

//. Készpénzben : 
1. A magyar leszámítoló- és pénzváltóbanknál 

nyitott folyószámlára átíratott ... . . . 19.420 K 32 f 
2. A m. kir. postatakarékpénztárnál nyitott 

15.666. számú folyószámlára átirt törzsbetét 200 K — f 19.620 K 32 f 
Összesen ... . . . 184.620 K 32 f 

Ebből az összegből esik: 
/. A z alaptőkére: 

a) értékpapír. . . . . . . ... ... 118.100 K f 
b) készpénz (a leszámitoló-bank folyószámláján) 60 K 32 f 118.160 K 32 f 

11. A folyó kezelésre: 
a) értékpapír... . . . . . . . ... 46.900 K — f 
b) készpénz a leszámitoló-bank folyószámláján 19.360 K f 
c) készpénz a postatakarékpénztárnál lévő 

törzsbetét. _ ... . . ._ ... ... . . . 200 K — f 66.460 K - f 
Összesen ... 184.620 K 32 f 

A folyó kezelésnél kimutatott 66.460 K-ból pedig esik: 
az 1904/1905. tanévre engedélyezett segélyekre ... . . ... ... ... 24.560 K — f 
az 1005/1906. tanévben kiosztható segélyekre ... . . . .. ... ... 41.900 K f 

Összesen ... 66.460 K - f 
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I. ZÁRSZÁMADÁS. 
ily

ós
zá
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T á r g y Készpénz Takarék
betét 

Érték
papír Összesen 

Fő
könyvi 

lap 
száma 

V 

K f K f K f K f 

Fő
könyvi 

lap 
száma 

B e v é t e l : 
1. Maradvány az 1903. évről 

az alaptőkénél. . ... ... 277 16 106000 106277 16 1 
a folyó kezelésnél... . . . 213 24 20786 70 44000 — 65000 . . . . 2 
Folyó évi bevételek. 

2. Járulékok és adományokból 45356 48 — — — — 45356 4S 3 
3. Gyümölcsöző lőkék kama

taiból . . . . . . . 6819 05 6819 05 5 
4. Visszavett takarékbetétek 18784 50 — — — 18784 50 6 
5 Takarékpénztárba helyezett 

tőkék 17140 90 17140 90 7 
6. Beszerzett értékpapírok... — - — — 1 5000 15000 — 8 
7. Átfutó bevételek: átfutó 

természetűek ... ... 
a m. kir. postatakarékpénz

tárnál elhelyezett törzs
betét 

243 

200 

33 -- — — 243 

200 

33 1 '2 

Bevételek összege ... 71616 60 38204 82 165000 — 274821 42 

K i a d á s . 
1. Kifizetett segélydij >k._. ... 39040 — — -r • — - 39040 17 
2. Visszavett takarékbetétek — — 18784 50 — — 18784 50 19 
3. Takarékpénztárba helyezett 

tőkék . . ... . . . 17140 90 17140 oo 20 
4. Értékpapírok beszerzése... 14760 _ 14760 21 
5. Különféle kiadások _. ... 32 37 32 37 23 
6. Átfutó kiadások ... . . . ... 443 33 443 33 24 

Kiadások összege 71416 60 18784 50 — 90201 10 
Összehasonlítás : 

1. A bevételek összege 71616 60 38204 82 165000 274821 42 
2. A kiadások összege ... 71416 0 0 18784 50 90201 10 

Maradvány az 1904. év
végén (1.) ... 200 —' 19420 32 165000 — 184620 32 — 
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//. A z 1904. évi tiszta jövedelem s ennek az alaptőkét illető l!r,-részének 
kiszámítása. 

B e v é t e l ; 
1. Járulékok és adományokból befolyt _ — ... — ... 
2. A gyümölcsözőleg elhelyezett tőkék kamataiból .. . ... . . . ... 
3. A 15000 K n. é. koronajáradékkötvény 14760 koronán való vásár

lásánál elért értékpapirnyereség 15000 — 1 4 7 6 0 = . . . . . . ... . . . ... 

A bevétel összege ... ... 

K i a d á s : 
1. A takarékbetétek utáni tőkekamatadó... . . . .. . . . — ... ... ... ... 
2. Az alap cheque és clearing forgalmi kezelés czéljaira vásárolt 

10 drb cheque könyvecske és 28 befizetési lap vételára ... 

A kiadás összege ... ... 

Ö s s z e h a s o n l í t á s : 
A bevételek összege... ... . . . . . . ... . . . ... . . . ... __. ... . . . 
A kiadások összege... ... ... . . . ... ... ... ... . . . . . . ._ ... 

II. Tiszta jövedelem 

Ebből illeti az alaptőkét: 

52383 16 __ ^ 0476 K 63 f., de mivel a segélyek csak kerek százasokban 
adatnak ki, az alaptőkére esik 52383-16 — 41900 K 

///. A z alaptőke nyilvántartása. 
1. Maradvány az 1903. évről _ .. . . . ... ... ... — ... 

1904. évi gyarapodás : 
a) Az 1903/4. tanévre engedélyezett segélyek megszüntetéséből: 

2. Homolka Lajosnénak engedélyezett 200 K segélye ... ... ... . . . 
3. Seh Jenőnek „ 200 K segélyből — 
4. Benedek Albertnek „ 200 K segélye ... ... ... — 
5. Seeberg Adolfnénak „ 200 K segélyből ... 
6. özv. Nickmann Emiinének „ 200 K segélye ... — — ... 

b) az 1904/5. tanévre engedélyezett segélydijak megszüntetéséből: 
7. özv. Homolka Lajosnénak engedélyezett 200 K segélye . . — 
8. Deák Jánosnak „ 300 K segélyből ... ._ 
9. özv. Basa Lajosnénak „ 300 K segélye ... 

c) a tiszta jövedelemből való részesedésből: 
10. Az 1904. évi tiszta jövedelem Vö-öd része a II. szerint ... ... .. 

Az alaptőke maradványa 1904. év végével (III.) . . . ... 
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IV. Folyó kezelés. 
Maradvány az 1904. év végével az I. alatti összeg szerint 184620 K 32 f. 
Ebből levonva az alaptőkét illető részt a III. a. összeg szerint... 118160 K 32 f. 

Marad a folyó kezelésre (IV.) 66460 K — f. 

V. Segélydijak nyilvántartása. 

a) Az 1901/1904 tanévre engedélyezett segélydijak: 
Kor. f. Kor. f. 

a) Az 1901/1904 tanévre engedélyezett segélydijak: 
1. Maradvány (hátralék) az 1903. év végén — — 24400 — 

2. Kifizettetett 1904. évi augusztus hó végéig 23600 — — — 

3. Az alaptőkéhez csatoltatott a III. alatti 2—6. tétel szerint 800 — 24400 — 
Hátralék __. — — — 

b) Az 1904/1905. tanévre engedélyezett segélydijak: 

1. A földmiv. min. 63487/904. sz. r. alapján engedélyeztetett — - 40600 — 

2. Kifizettetett 1904. év deczember hó végéig 15440 — — 

3. Az alaptőkéhez csatoltatott a III. alatti 7—9. tétel szerint 600 16040 — 

Hátralék 1904. év végén — — 24560 — 

c) Az 1905/1906. tanévre kiosztható lesz 
52383-16 — 10483-16 = — — 41900 

Összeg (V.) = (IV.) 66460 

Hu'tya P á l s. k., m. kir. erdőszámtiszt. 

Felülvizsgáltatott és a főkönyv s napló adataival megegyezőnek találtatott. — 
A m. kir. földmivelésügyi miniszteri számvevőség erdészeti csoportja. Budapest, 
1905. június hó 10. Nagy s. k. Lukács s. k. 

Erdészeti Lapok 59 



VI. A z értékpapírok beszerzési ára és névértéke közötti különbözet nyilvántartása. 

E Érték Beszerzési 
ára 

Külön
bözet 

ily
ós

zi
 

T á r g y papír 
névértéke 

Beszerzési 
ára 

Külön
bözet 

K f K f K f 

a) B e v é t e l : a) B e v é t e l : 
1. Az 1893. évben beszerzett 24500 K n. é. 

kötvény . . ... — . . 24500 23158 74 1341 26 24500 

.̂ Az 1893. évben beszerzett 5500 K n. é. 
kötvény . . . . -— — 5500 5217 96 282 04 5500 5217 96 

3. Az 1898. évben beszerzett 20000 K n. é. 
kötvény és 10000 frt n. é. regálé kötvény 40000 — 40126 66 126 66 

4. Az 1900. évben beszerzett 40000 K n. é. 
kötvény . . . . . _ . 40000 36422 22 3577 78 40000 36422 22 3577 

5. Az 1902. évben beszerzett 25000 K fi. é. 
kötvény . . . . . . . . . . . ' . ... — — 25000 23881 25 1118 75 

6. Az 1902. évben a 3. t. a. 10000 frt = 
20000 K n. é. kötvény 20600 K n. é. 
koronajáradékkötvénynyé convertálta-
tott 20600 — 20000 = 600 600 

7. Az 1903. évben beszerzett 14400 K n. é. 
koronajáradékkötvény ... . . . ... ... ... 14400 14428 80 28 80 

8. Az 1904. évben beszerzett 15000 K n. é. 
koronajáradékkötvény ... .. ... .'. 15000 14760 240 — 

Összesen ... 165000 157995 63 7004 37 

b) K i a d á s : 
1. Az alaptőkéhez csatoltatott 1894. évben 15100 — 14280 36 819 64 
2. 1895. 8100 — 7653 84 446 16 
3. 1896. 6800 — 6442 50 357 50 
4. 1898. 10000 — 10031 66 31 66 
5. 1899. 16000 — 16050 66 50 66 
6. 1900. 14000 — 14044 34 44 34 
7. 1901. 10000 — 9105 55 894 45 
8. 1902. 13600 — 12523 24 1076 76 
9. 1903. 12400 — 11418 24 981 76 

10. 1904. 12100 — 11112 44 987 56 
11. Folyó kezelésben maradt az 1902. stb. évi 

beszerzésből. . . . . . . . 46900 45332 80 1567 20 46900 45332 80 1567 20 

Összesen ... jl 65000 157995 63 7004 37 



855 

3. Elnök bejelenti, hogy a múlt ülés határozatából kifolyólag jóváhagyásra 
előterjesztett alapszabálytevezet, minthogy az abban az alap forrásai közé 
felvett egyes bevételek csak a törvényhozás hozzájárulásával fordíthatók az alap 
czéljaira, csak az 1906-iki költségvetés törvényerőre emelkedése után lesz jóvá
hagyható s igy a folyó évben a segélyezés még a régi alapszabályzat szerint fog 
eszközöltetni s a pályázati felhívás is ennek szellemében tétetett közzé. 

Egyidejűleg ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy a mult ülésen kiküldött 
albizottság által elkészített s jelen ülésen bimutatott s/ámadási és vagyonkezelési 
utasítás, minthogy az már az uj alapszabályzat rendelkezéseinek megfelelelően 
készült, csak annak jóváhagyása után vétessék tárgyalás alá. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s a tett indítványt határozattá emeli. 
4. Jegyző bemutatja a leszámítoló- és pénzváltóbank értesítését, melylyel 

tőkebefektetés czéljaira 3%-os magyar jelzálog-hitelbank nyereménykötvényeket 
ajánl a bizottság figyelmébe. 

Minthogy az alapszabályzat 4. §-a kifejezetten azt rendeli, hogy az alap
tőke mindenkor magyar állampapírokba fektetendő, a bizottság az ajánlatot 
figyelembe nem vehette. 

5. Jegyző bemutatja Oaric János nyűg. m. kir. főerdész beadványát, 
melyben a mult ülés határozatából kifolyólag hozzá intézett felszólításra bejelenti, 
hogy János nevü fia tényleg a zágrábi egyetem bölcsészeti fakultásának hallgatója 
és egyúttal kéri, hogy amennyiben az alapszabályzat idevonatkozó rendelkezései 
miatt a neki adományozott 300 K segély tőle megvonatnék, az Krisztina leányára 
ruháztassák át. 

Minthogy egyetemi hallgat i az alapszabályzat rendelkezései miatt segélyben 
nem részesülhet s minthogy továbbá a fiúnak adományozott segély leányra át 
nem ruházható, a bizottság a folyamodó ké.elmét ily alakban teljesíthetőnek 
nem tirtja. Tekintettel azonban arra, hogy nevezett főerdész, ha annak idején 
János fiáért nem folyamodik, Vladimír fia után a most adományozott 200 K 
helyett legalább is 300 K segélyben részesült volna, figyelembe véve a folya
modónak nagyszámú családját s ezzel kapcsolatos szorult anyagi viszonyait, azt 
határozta, hogy a János fiának adományozó't 300 K-ból 100 K-t Vladimírra 
ruház át s csak a fenmaradó 200 K-t csatolja az alaptőkéhez. Minthogy pedig 
a János fiu segélyéből illetéktelenül felveti 150 K-ból 100 K a Vladimír fin 
február—június havi segélyrészleleinek visszatartása által már fedeztetett, a most 
engedélyezett 100 K összegből visszatérítés czimen csak 50 K tartandó vissza, 
50 K pedig nevezett főerdésznek nyugta ellenében megküldendő. 

6. Jegyző bemutatja Ooró Ferencz kir. alerdŐfelügyelő kérvényét, melyben 
a kereskedelmi iskolába járó fia után illetéktelenül felvett 100 K segélyösszeg 
visszatérítésének elengedését kéri. 

A bizottság a kérelmet az alapszabályzat rendelkezéseiből kifolyólag teljesít
hetőnek nem találta s újból felhívni rendeli a folyamodót, hogy az illetéktelenül 
felveit összeget az a'ap javára a m. kir. postatakarékpénztárnál fizesse be. 

7. Jegyző bemutatja a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola értesí
tését, mely szerint László Géza volt főiskolai, jelenleg egyetemi hallgató mult 
év karácsony táján szűnt meg a főiskola tantárgyait hallgatni. 

59* 
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Minthogy pedig nevezettnek gyámja ennek daczára a 300 K segélynek 
még január havi részletét is felvette, a bizottság mult ülésében hozott határozata 
alapján felhívni rendeli László Géza gyámját, hogy az illetéktelenül felvett 30 K-t 
az alap javára a m. kir. postatakarékpénztárnál fizesse be. 

8. Jegyző felolvassa Seh Jenő m. kir. főerdész kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy Jenő fiát a folyó évi január havában betegsége miatt a 
szegedi főgimnázium konviktusából kivette s most odahaza polgári iskolába 
járatja, kéri a segély további folyósítását, az esetben pedig, ha e kérelme az 
alapszabály rendelkezései miatt teljesíthető nem lenne, a Jenő fiának adományo
zott 200 K segély további részleteit Matild leányára átruházni kéri. 

Minthogy polgári iskolába járó fiúgyermek az alapszabályzat 2. § a értel
mében segélyben nem részesíthető s minthogy továbbá a fiúnak adományozott 
segély az alapszabályzat 4. §-ában foglalt rendelkezés miatt leányra át nem 
ruházható, a bizottság a folyamodó egyik kérelmét sem találta teljesíthetőnek. 

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Térfi Béla s. k., Horváth Sándor s. k., 
jegyzőkönyvvezető. elnök. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyező-alap intéző bizottságának 1905. évi 

július hó 14-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 
Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, elnök; Törzs Kálmán 

m. kir. főerdőtanácsos, előadó : Laitner Elek miniszteri tanácsos, Nagy Károly 
ni. kir. főerdőtanácsos, Kócsy János, Pech Kálmán m. kir. erdőtanácsosok és 
Rochlitz Dezső kir. erdőfelügyelő, bizottsági tagok és Térfi Béla m. kir. főerdész, 
jegyző. Havas József, Simenszky Kálmán és Földi János bizottsági tagok távol
maradásukat hivatalos elfoglaltságukkal kimentették. 

Elnök az ülést határozatképesnek nyilvánítván azt megnyitja s bejelenti, 
hogy Tomcsányi Gyula, Havas József és Simenszky Kálmán bizottsági tagok 
távolmaradásukat kimentették. 

1. Jegyző felolvassa az elmúlt évnegyed végén mutatkozott vagyonálladékról 
összeállított kimutatást, mely szerint volt: 

1905. évi június h ó 30-án. 
I. Értékpapírok; A magyar leszámítoló és pénzváltó bank

ban elhelyezett 180.000 K n. é. 4%-os koronajáradékkötvény— 180.000 K — f 
II. A magyar leszámítoló és pénzváltó banknál nyitott 

folyószámlm 8.143 K 75 f 
III. A m. kir. postatakarékpénztárnál nyitott 15666. számú 

cheque-számlán ._. ._. ... . . . ... ._. . . . ... — — ... 1.142 K 40 f 
Összesen: 189.286 K 15 f 

Ebből az összegből esik: 
I. az alaptőkére 118.460 K 32 f 

II. a folyó kezelésre 70.825 K 83 f 
Összesen : 189.286 K 15 f 
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A folyó kezelésnél kimutatott 70.825 K 83 f-ből esik: 
a) az 1904/905. tanévre engedélyezett segélydijakra 350 K — f 
b) az 1905/906. tanévre kiosztható segélydijakra .. . ... . . . 41.900 K — f 
c) az 1905. évi bruttó jövedelemre ... ... 28.575 K 83 f 

Összesen : 70.825 K 83 f 
Budapesten, 1905. évi július hó 8-án Hiütya P á l s. k. m. kir. erdőszám

ellenőr, az alap számvivője. 
2. Előadó bemutatja a közzétett pályázati felhívás folytán beérkezett segély

kérvényeket, mely szerint a beérkezett 183 kérvényben összesen 132 fiu és 129 
leánygyermek részére kérnek segélyt. 

A segélyben való részesülésre nézve a szabályzatban foglalt rendelkezések 
alkalmazása folytán a pályázatból kiesik 21 fiu és 19 leánygyermek és pedig: 

4 fiu, 1 leány meg nem felelő tanintézet miatt, 
12 fiu meg nem felelő bizonyítvány miatt, 
2 leány, mert a folyamodó nem állami erdőtiszt és végül 
5 fiu, 16 leány, mert egy tisztviselőnek 2, illetve 3 gyermeke csak akkor 

segélyezhető, ha legalább 4, illetve 5 ellátatlan gyermeke van. 
Ezekhez csatlakozik még 3 fiu és 3 leánygyermek, kik a kérvény késői 

beterjesztése miatt nem voltak segélyezhetők, ugy, hogy a mult évi zárószámadás 
alapján 41.900 K-ban megállapított segélyösszeg kiosztásánál csak 108 fiu és 
107 leánygyermek volt számításba vehető, kik közül az előadói javaslat össze
állításánál 1 fiu és 1 leánygyermek még pótlólag kihagyatott, mert a leány
gyermek segélyezéseért ugy az atya, mint a tőle elváltán élő anya is folyamodott, 
a fiu pedig, minthogy szülőjének csak 3 ellátatlan gyermeke van, javaslatba 
hozható nem volt, igy tehát az előadói javaslat csak 107 fiu és 106 leánygyer
meket tárgyal. 

A kiosztható 41.900 K összegből a szabályzat 4. §-ában meghatározott 
*/(»•: arány szerint 27.900 K a fiu és 14.000 K a leánygyermekek segélyezésére 
lett volna ugyan fordítandó, tekintve azonban, hogy ez évben a segélyért 
folyamodó fiuk száma az előző éviekhez viszonyítva tetemesen alászállott s még 
ezek egy része is — mintegy 10°/o-a — meg nem felelő bizonyítvány miatt 
figyelmen kivül hagyandó volt, a fiuk részére kiosztandó 27 900 K-ból az alap
szabály szerint egyenként kiosztható maximális 200, illetve 300 K kiosztása, 
vagyis minden segélyre jogosult fiúgyermeknek a megengedhető maximális 
segélyben részesítése után még fenmaradt 4900 K, mely összeg a leánygyermekek 
segélyezésére fordítható összeghez csatoltatott. 

Ezt indokolja ama körülmény, hogy a segélyben részesíthető leánygyer
mekek száma a fiúgyermekek számával majdnem egyezik s igy ha ez összeg 
a segélyezésből kivonatnék, számos oly nagyon is rászorult szülő esne el a 
segélyezéstől, aki csak leánygyermeke után folyamodhatott. 

A bizottság az előadói javaslatot tételről-tételre átvizsgálván, azt csekély 
módosítással magáévá teszi és elhatározza, hogy azt, mint saját javaslatát jóvá
hagyás és a segélyeknek a jövő tanévre való kiutalványozása végett jelen jegyző
könyvvel együtt a földmivelésügyi miniszter elé terjeszti. 
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3. Előadó bejelenti, hogy a földmivelésügyi minisztérium számvevőségének 
erdészeti csoportja a bizottság elnökének felkérésére a számadásokat megvizsgálta 
s azokat teljesen rendben találta. 

Tudomásul vétetik és az ez alkalommal felvett jegyzőkönyv alábbiakban 
szószerint közöltetik : 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 

Felvétetett 1905. évi július hó 13-án az állami erdőtisztek gyermekeinek 
nevelését segélyező-alap számadásainak megvizsgálása alkalmával: 

Az erre vonatkozó napló tételenként megvizsgáltatván, lezárrtott s ered-
ményképe i  találtatott: 

Bevétel 1—172. tételig: Kiadás 1—35. tételig: 
1. Készpénz 4.113 K 80 f 3 800 K — f 
2. Takarékbetét .. ... 12.099 K 76 f 21 K 76 f 
3. Értékpapírok ... ... 180.000 K — f 

Ennélfogva maradvány : 
1. Készpénz 313 K 80 f 
2. Takarékbelét 12.078 K — f 
3. Ér.ékpapirok ... 180.000 K — f 

Ezen naplóeredmények összehasonlittatlak a magyar leszámítoló és pénz
váltóbank, valamint a póstataka ékpénztár tétel kivonataival s teljestn meg
egyezőknek találtattak. 

Továbbá találtatott készletben 10 dib chequefüzet, melyekből a felhasznált 
chequelapok fizetési jegyzékekkel igazoltattak. 

Más tárgy nem lévén a jegyzőkönyv lezáratott. 
K. tn. f. 

Wenk G y u l a s. k. 
Horváth s. k. elnök. Törzs Kálmán s. k. előadó. 

Térfi Béla s. k. jegyző. 

III. 

A ni. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami 
erdőtisztek gyermekeinek neveléséi segélyező-alapból a földmivelésügyi miniszter 
urnák 52736/1905. szám alatt kelt rendelete alapján az 1905/1906. tanévre 
segélyben részesittettek a következő erdőiiszti gyermekek, illetve árvák : 

a) A fiúgyermekek közül: Nagy Gábor, Mészáros György, Bálás Dezső, 
Pruzsinszky István, Csiby Ferencz, Bátyka Zoltán és Elemér, Faller Dezső, 
Mihalc c ztanoje, Pellion Árpád, Páll György és Ferencz, Cserei Árpád, 
Vassányi Béla, Maienicz Gusztáv, Jenőffy Miklós, vagyis összesen 16 fiúnak 
egyenkint 300—300 K-

Szilárd Imre, Geyer Árpád, Solc Ferencz, János és Károly, Szmik Miklós, 
Jánosi András, Szuchevich György, Érsek Eleméi, Brestyanszky Kálmán, Giller 
Zoltán, Jamnitzky Ibtván és Tibor, Szakmáry Géza, Benedek Béla, Zachar |enő, 
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Branich Gyula, Halász Andor, (Jrszinyi Jenő, Székely István és Gusztáv, Lange 
János, Székely Gyula, Polimac György, Zankó Emil, Kossányi Béla, Diószeghy 
Rezső, Lumnitzer Béla és Sándor, Hajdú Béla, Kundrát Gyula, Jerbics Mariján, 
Kiss Péter, Förster Miklós, Payer Sándor, Perez Károly, Pischl Dezső, Boda 
Béla, Körmendy Tibor, Burdáts János, Zsuffa Béla, Dávid Iván, Ercsényi Béta, 
Rochlitz Béla, Földes Tibor, Rákóczy Béla, Kincses Gyula, Hibbján Gusztáv, 
Ormay Béla, Masztics Miklós, Weszely Zoltán, Török Béla, Lehoczky Pál, Rezy 
Jenő, Györké Ernő, Schlachta László, Csegezy Tibor, Kovács Ferencz, Urbanovszky 
Elemér, Hajdú Béla, Ruzicka Jaroszláv, Derzsi Endre, Zachar Dénes, Porubszky 
Elemér, Cseh Albert, Apáthi Pál, Imre és László, Nagy György és Zoltán, 
Czékus András, Páll Miklós, Sziklay László, Rejtő Gyula, Várnai Andor, Merényi 
Oszkár, Ocsárd Károly, Bokor Róbert, Dercsényi István, Rónai László, Szabó 
Zoltán, Röhrich Márton, Miskolczy László, Rappensberger Gyula, Seyfried Jenő, 
Véssey Antal, Garlathy Zoltán, Biró Béla, Derecskéi János és Károly, Imre 
Tibor, vagyis összesen 91 fiúnak egyenkint 200—200 K. 

b) Leánygyermekek közül: Kovács Sarolta, Garami Jolán, Giricek Mária, 
Adriányi Jolán, Dracar Alma, Nickmann Ilona, Rozsnyai Ilona, Kayser Alexandra, 
Seeberg Erzsi, Cseres Margit, Kaufmann Margit, Molnár Katalin, Piso Valéria, 
Rochlitz Aranka, Muzsnay Ilona, vagyis összesen 15 leánynak egyenkint 300—300 K. 

Marenic Gizella, Szilárd Margit és Ilona, Vassányi Katalin, Révai Jolán 
és Erzsi, Németh Margit és Jolán, Stark Erzsi és Juliska, Lengyel Mariska és 
Ilona, Györké Mariska és Ilona, Garic Krisztina, Szilárd Róza, Szöts Margit 
és Klára, Divald Jolán, Lorentz Eleonóra, Ziegler Jolán, Geschwindt Aglája, 
Lonkay Elvira, Szmik Ilona, Szuchevich Juliska, Vozarik Antónia Giller Piroska, 
Kovács Irma, Benedek Irén, Jákó Janka, Gerő Gabriella, Székely Juliska, 
Tellyemiczky Kornélia, Krizsán Katicza, Huttya Ilona, Szöllösi G ;zella, Seh 
Matild, Preiszner Valéria, Bodnár Anna, Deák Valéria, Friebeisz Aranka, 
Schuszter Jolán, Gruber Gabriella, Burdáts Ilona, Gábor Ilona, Hoos Juliska, 
Szepesházi Gizella, Bossányi Etelka, Eröss Viola, Ivancsó Erzsi, Kovács Margit, 
Wolf Ida, Keller Sarolta, Hubert Rózsi, Orosz Emilia, Sablic Anna, Sugár Ida, 
Chrenoczy Nagy Margit, Tölg Eiza, Derzsi Irén, Zachar Anna, Czékus Irén, 
Páll ílona, Jakab Piroska, Napholtz Ilona, Ormai Vilma, Somkereki Ilona, 
Karvas Ilona, Pap Anna, Ujfalussy Jolán, Tavasi Juliska, Ritter Juliska, vagyis 
összesen 72 leánynak egyenkint 200—200 K összegben. 

A segélyösszeg megállapítása az alapszabályzat ama rendelkezéseinek 
figyelembevételével eszközöltetett, hogy tisztviselő egy-egy gyermekének csak 
200, atyátlan árvának 300, atyátlan és anyátlan árvának 400 K segély adható 
és hogy az árvák közül minden egyes gyermek, tisztviselő gyermekei közül azonban 
2 illetve 3 csak akkor részesíthető segélyben, ha az illető tisztviselőnek leg
alább 4 illetve 5 ellátatlan gyermeke van. Oly esetben azonban, midőn valamely 
tisztviselőnek 2 illetve 3 gyermeke is lett volna az alapszabály rendelkezései 
szerint segélyben részesíthető, mindeniknek külön-külön segélyezését azonban 
a kiosztandó segélyösszeg meg nem engedte, 1 illetve 2 gyermeknek 300 illetve 
500 K segély adományoztatott. 
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AZ ORSZÁGOS GAZDASÁGI MUNKÁS- ES C S E L É D S E G É L Y 
PÉNZTÁR IGAZGATÓSÁGI MEGBÍZOTTJAI AZ ERDÉSZET 

KÖRÉBEN. 

Az 1900. évi XVI. t.-cz. 23. §-ának utolsó bekezdése és az ezen törvénynek 
végrehajtása tárgyában 6531/902. eln. szám alatt kiadott m. kir. földmivelésügyi 
miniszteri rendelet 47. §-a alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur jóvá
hagyásával az Országos Gazdasági Munkás és Cselédsegélypénztár igazgatósága 
részéről az erdészet körében a következők ruháztattak fel az igazgatósági meg
bízottak hatáskörével, illetve a kerületükben alkalmazott pénztári tagok felvételi 
és segélyzési ügyeinek elsőfokú ellátásával: 

A z ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületében : 
1. Ajtay János m. kir. főerdész, Okemencze. (Ung vm.) Működési köre 

kiterjed : Hutta, Okemencze, Neviczek, Rahoncza, Árok, Perecsény, Vorocsó és 
Ujkemencze községek területére. 

2. Ferenczi Lajos m. kir. erdész, Turjaremete. (Ung vm.) Működési köre 
kiterjed : Rákó, Turjapaszika, Poroskó, Turjapolena, Turjabisztra és Polahutta 
községek területére. 

3. Saenger Nándor m. kir. főerdész, Radváncz. (Ung. vm.) Működési köre 
kiterjed : Ungvár, Alsódomonya, Felsődomonya, Petróez, Korumlya, Huszák, 
Darócz, Radváncz, Gerény, Hosszumező, Hegyfark, Felsőnémeti, Nagyláz és 
Czigányócz város, illetve községek területére. 

4. Wittich Lajos m. kir. főerdész, Turjaremete. (Ung vm.) Működési köre 
kiterjed: Turjaremete, O- és Ujszemere, Nagyturicza, Kisturicza és Vulsinka 
községek területére. 

5. Pásztor Sándor m. kir. erdész Sóhát. (Ung. vm.) Működési köre 
kiterjed : Sóhát, Lyuta, Bukócz és Szemerekova községek területére. 

6. Klaudinyi Kálmán m. kir. főerdész, Sztavna. (Ung vm.) Működési köre 
kiterjed : Sztavna, Ticha, Lubnya, Verehevine, Bisztra, Szuha, Uzsok, Voloszankó, 
Luh és Záhorb községek területére. 

7. Briestyánszky Endre m. kir. főerdész, Nagyberezna. (Ung. vm.) Működési 
köre kiterjed : Sztricsava, Knyahinya, Domasina, Szolya, Kosztrinya, Ó- és Uj-
sztuzsicza és Voska községek területére. 

8. Ladányi Frigyes m. kir. erdész, Dubrinics. (Ung vm.) Működési köre 
kiterjed : Zaricsó, Dubrinics, Kispásztély, Rosztoka-Pásztély, Kosztyova-Pásztély, 
Begendját Pásztély, Oroszmocsár, Zábrogy, Kisberezna, Nagyberezna és Zauszina 
községek területére. 

A sóvári m. kir. erdőhivatal kerületében: 
9. M. kir. erdőhivatal mindenkori vezetője, Sóvár. (Sáros vm.) Működési 

köre kiterjed : Alsó- és Felsőhámor, Aranyos, Babony, Diósgyőr, Gyertyánvölgy, 
Kisgyőr, Mocsolyás, Óhuta, Répáshuta, Ujhuta, Kápolna, Kondó, Lászlófalva. 
Parasznya, Radistyán és Varbó községek területére. 

10. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Par?sznya. (Borsod vm.) 
Működési köre ugyanazon község területére terjed ki. 
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11. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Mocsolyás. (Borsod vm. 
Működési köre ugyanazon község területére terjed ki. 

12. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Diósgyőr. (Borsod vm.) 
Működési köre ugyanazon község területére terjed ki. 

13. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Ujhuta, (Borsod vm. 
Működési köre ugyanazon község területére terjed ki. 

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében : 
14. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Jallna. (Bars vm.) 

Működési köre kitérjed: Dallos, Határkelecsény, Jallna, Mocsár, Saskőváralja, 
Garammindszet, Felsőbessenyő, Bezeréte, Garamberzencze és Vasberzencze köz
ségek területére. 

15. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Geletnek. (Bars vm.) 
Működési köre kiterjed: Zsarnócza, Revistyeváralja, Bükköskut, Alsózsadány, 
Felsőzsadány, Kelő, Geletnek, Barsszklenó, Repislye és Peszerény községek 
területére. 

16. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Garamrév. (Bars vm.) 
Működési köre kiterjed : Szénásfalu, Zsarnócza, Alsóhámor, Garamrév, Irtványos, 
Rudnó, Újbánya, Selmecz- és Bélabánya és Bakabár.ya községek területére. 

17. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Bród. (Bars. vm.) 
Működési köre kiterjed: Zsarnócza, Felsőhámor, Erdősurány, Dóczyfürész, 
Gyertyányfa és Újbánya községek területére. 

18. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Körmöczbánya. (Bars vm.) 
Működési köre kiterjed : Körmöczbánya, Jánosrét, Svábfalu, Felsőtóti, Jánoshegy, 
Kunosvágása, Felsőturcsek, Alsóturcsek és Turóczszklenő város, illetve községek 
területére. 

19. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Szélakna. (Bars vm.) 
Működési köre kiterjed : Alsóhámor, Irtványos, Magaslak, Bakabánya, Győkés, 
Bacsófalva és Hegybánya községek területére. 

20. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Selmeczbánya. (Hontvm.) 
Működési köre kiterjed: Tópatak, Dobó, Garamberzencze, Kecskés, Sekély, 
Lenge és Mocsár községek leriiletére. 

A bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületében : 
21. M. kii. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Técső. (Máramaros vm.) 

Működési köre kiterjed: Té^ső, Bedőháza és Kerekhegy községek területére. 
22. M. kir. faraktárgondnokság mindenkori vezetője, Bustyaháza.(Máram.vm.) 

Működési köre kiterjed: Handalbustyaháza, Falubustyaháza és Visk községek 
területére. 

23. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetősége, Huszt. (Máram vm.) 
Működési köre kiterjed : Huszt korona város, Szenessófalva, Szeklencze, Száldobos 
és Iza községek területére. 

. 24. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Alsókalocsa. (Máram vm.) 
Működési köre kiterjed : Alsó- és Felsőkalocsa községek területére. 

25. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Felsőszinevér. (Máram vm.) 
Működési köre kiterjed : Alsó- és Felsőszinevér községek területére. 
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26. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Királymező. (Máram vm.) 
Működési köre kiterjed: Királymező és Taraczkraszna községek területére. 

27. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Brusztura. (Máram. vm.) 
Működési köre kiterjed : Brusztura és Királymező községek területére. 

28. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Németmokra. (Máram vm.) 
Működési köre kiterjed : Német- és Oroszmokra községek területére. 

29. M. kir. erdőgondnokság mindenkori vezetője, Bustyaháza. (Máram vm.) 
Működési köre kiterjed: Kövesliget, Csománfalva, Dulfalva, Talaborfala, Urmező 
Kricsfalva, Uglya és Vajnág községek területére. 
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