Erdészeti Rendeletek Tára.
Jegyzőkönyv
ít földmivelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó állami
•erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának
1897.
évi márczius hó 31.-én tartott rendes üléséről.

Jelen voltak: Sóltz Gyula ministeri tanácsos, elnök, Belházy
Emil, Horváth Sándor főerdötanáesosok, Szabó Adolf, Tomcsányi
Gyula, Havas József erdőigazgatók, Tavi Gusztáv erdőtanácsos, a
bizottság előadója, Simenszky Kálmán és Bartha Gyula erdőfelü
gyelök, bizottsági tagok; Bécsy Dezső erdész, az alap pénztárosa
és Berendy Béla föerdész, jegyzőkönyvvezető.
Elnök üdvözölvén a teljes számban megjelent bizottsági tago
kat, az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
I. Előadó bemutatja az alapnak 1896. évi zárszámadását és
szóbeli jelentést tesz az alap fejlődéséről, a zárszámadás egyes
tételeiről, az alap vagyonáról s a gyümölcsöztető pénz elhelyezéséről.
A jelentés tudomásvétele után az előterjesztett zárszámadás
megvizsgálásával a szabályzat 5. §-a értelmében, Belházy Emil
főerdőtanácsos és Tavi Gusztáv erdőtanácsos, bizottsági tagok
bízatnak meg.
II. Előadó bemutatja az alap 1897. évi márczius hő 31.-én
mutatkozott pénztári álladékáról szóló kimutatást, mely szerint az
alapnak tulajdonát képezik:
I. Értékpapírokban:
A magyar leszámitoló és pénzváltóbankban
30000 kor. névért, koronajáradék

15000 frt — kr.

II. Készpénzben :
1. A pesti első hazai takarékpénztárban
39443/e sz. könyv szer.
... ...
2. A m. lesz. és pénzváltó bankban 16433
könyv szer.

5000 frt — kr.
10000 frt — kr.
35*

3.. A m. lesz. és pénzváltó bankban 18292
könyv szer.
... ... ... ... ... ... ...
4. Az erd. házipénztarban

. . . . . . ___ . . . . . .
összesen

7922 frt — kr.
—

frt 27 kr.

37922 frt 27 kr.

Ebből az összegből esik
1. Alaptőkére
a) Értékpapírokban
. . . . . . 15000 frt — kr.|
b) Takarékpénztári betét . . . 1107 frt 89 kr.j

16107 frt 89 kr.

2. A folyó kezelésre
a) az 1896 97.tanévre kiosztan
dó 14800 frtnyi segélyből
még ki nem szolgálta
tott összeg __. . . . . . . 4825 frt — kr.
b) az 1897:98. tanévre ki
osztható segély
. . . 14500 frt—kr.
c) az 1897. évi bevétel
(2490 f. 38 kr., 1 f.) . . . 2489 frt 38 kr.

21814 frt 38 kr.

összesen

37922 frt 27 kr.

A pénztár állása tudomásul vétetett.
III. Előadó felolvassa a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minister ur f. évi 2356. sz. átiratát, melyben a polgári, alreál és
algytnnasiumi középiskoláknak egymáshozi viszonya ügyében hozzá
81069—896. sz. a. intézett átiratra arról értesít, hogy a polgári
iskola az algymnásiummal és alreáliskolával az 1883. évi I. t.-cz.ben meghatározott egyes állásokra való képesítés szempontjából
egyenrangúnak tekintendő ugyan, de azért a polgári iskola az al
gymnásiummal vagy alreáliskolával azonosnak nem vehető, minek
következtében a polgári iskolai tanuló a középiskolák valamelyi
kébe történő átlépésekor a tantervi különbözetből, különösen pedig
a latin, illetőleg a franczia nyelvből felvételi vizsgálatot tartozik
tenni, mivel a két tantárgy a polgári iskolában rendes tantárgyat
nem képez.
A szőnyegen lévő ügy határozott elbirálhatása czéljából el
határozza a bizottság, hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
minister úrtól kéressék felvilágosítás az iránt, vájjon azok a polgárt

iskolai tanulók, kik a latin vagy a franczia nyelvből a vizsgát
sikerrel letették, minden további pót- vagy felvételi vizsga nélkül
felvétetnek-e a gymnasiumok, illetőleg reáliskolák legközelebbi
felsőbb osztályába, vagy sem ?
Miután más indítvány vagy jelentés nem tétetett, elnök az
ülést bezárja.
Kmfnt.
Sóltz Gyula s. k.,
Tavi Gusztáv s. k.,
elnök.

előadó.

Berendy Béla s. k.
jegyzőkönyvvezető.

