
H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K . 

Közhírré teszem, hogy a Temeskomját községi (Temes vár
megye) születésű Terbancsa András részére 1914. évi július hó 6-ik 
napján 93. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított ere
deti bizonyítvány, továbbá 1914. évi július hó '6-án 19. törzskönyvi 
szám alatt kiállított erdőőri szakiskolai eredeti végbizonyítvány el
veszvén, ahelyett nevezett részére 1931. évi 130. szám alatt az erede
tivel egyenlő értékű hiteles másodlat adatott ki. 

Esztergom, 1931. évi május hó 5-én. 

A m. kir. Erdőgazdasági Szakiskola igazgatója: 

Szilágyi Ernő s. k., 
m. kir. erdőtanácsos 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter 

ad 30.535/1931. , 
— — - — ^ szam 

FELHÍVÁS 
az Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap

ból az 1931J32. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1931/32. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197. szám 
alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében az 1931. 
évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami ellátásba vett községi 
stb. erdőknél, erdőfelügyelőknél, a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolá
nál, az Erdőg-azdasági Szakiskolánál, az Erdészeti Kísérleti Állomás
nál és az erdőőri és vadőri iskoláknál) alkalmazott, tényleges szolgá
latban álló, nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek, erdészeti tanárok
nak, erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdő
számvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek mindkét nembeli 
gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek 
valamelyikének rendes tanulói közé az 1931/32. tanévre felvétettek, 
továbbá, ha az 1930/31. tanévben a tanulmányi előmenetelt igazoló 
bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályzatuknak legalább fele 
kitűnő, jeles, igen j ó vagy jó . 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantárgyakból 

nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön szá
mításba. 



A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző 
tanévről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, kivéve azt az 
esetet, ha a gyermek erről a tanévről ilyen bizonyítványt a saját 
hibáján kívül nemi kaphatott, amely esetben kellő megokolással a még 
előbbi évi iskolai végbizonyítványt kell csatolni. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki kell 
tüntetni: a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellátat
lan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet látogatni 
fognak, az esetleg élvezett ösztöndíj vagy más ilynemű állandó segély 
összegét; s a kérvényhez csatolni kell az összes gyermekek legutolsó 
iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló 
hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknál az árva
szék igazolványát. 

Amennyiben a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok 
vagy egyéb okiratok valamely körülmény miatt egyidejűleg csatolha
tok nem volnának, a kérvényt az alább kitűzött határidőre iskolai 
bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül be kell nyújtani és az iskolai 
bizonyítványt annak elnyerése után pótlólag bemutatni. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alap
ból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtelen kérvényü
ket: „ A z államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segé
lyező alap Intéző Bizottságához" (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 
11. szám, III. em. 309. aj tó) címezve, továbbítás céljából a lakóhelyü
kön lévő, vagy ehhez legközelebb fekvő valamelyik állami erdészeti 
hatóságnak adják át, vagy eseteg közvetlenül postán imaguk küldjék 
el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény legkésőbb július 
hó 8-án Budapesten, rendeltetési helyén legyen. 

Budapest, 1931. évi április hó. 
Mayer János s. k., 

m. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 


