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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI ERDŐTISZTEK GYERMEKEINEK 
NEVELÉSÉT S E G É L Y Z Ő ALAPBÓL KIOSZTHATÓ S E G É L Y E K 

ÜGYÉBEN. 

19810/1/3. szám. - • A m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdőtisztek gyermekeinek 
nevelését segélyző alapból az 1904/1905-iki tanévre a.szabályzat 
értelmében a segélyek folyó év július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülnek a m. kir. földmivelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szolgálati 
köréből nyugdíjazott s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános joggal 
biró gimnáziumokban és reáliskolákban, vagy a selmeczbányai 
m. kir. erdészeti akadémián tanuló, illetve ezen tanintézetekbe 
az 1904. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái; nemkülönben 
leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben tanuló, illetve ilyen 
intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban az esetben, 
ha sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kimu
tatott osztályzatoknak legalább fele „jeles" és „jó". 

A jelenleg segélyben részesülők is újra folyamodni tartoznak 
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben 
két, sőt három gyermeke, illetve árvája is kaphat segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő 
havi részletben szolgáltatik ki. 

A kiosztandó segélyeknek legalább 2 /3-ad része fiuknak adatik. 
A szülők vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli 

kérvényekben az esetben, ha egynél több gyermek van, kimuta
tandó, hogy azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá, 



hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija vagy más ilynemű 
állandó segélye s ha igen, kitől és honnan kapja azt? Továbbá 
ezen kérvények felszerelendők a szülők illetve árvák vagyoni álla
potát feltüntető hatósági bizonyitványnyal és a tanulóknak a 
legutóbbi tanévről nyert iskolai bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülők, illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt, szabályszerű-
bélyeggel ellátott kérvényeiket legkésőbb folyó évi július hó 8-ig 
az „állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző 
bizottsága"-hoz (m. kir. földmivelésügyi minisztérium, erdészeti 
főosztály, Budapest, V. ker. Zoltán-utcza 16. szám) annál is inkább 
beküldjék, mert később beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt 
kérvények figyelembe nem vétetnek. 

Budapest, 1904. évi május hó. 

M. kir. Földmivelésügyi Miniszter. 

II. 

FELHÍVÁS A F O L Y Ó ÉV ŐSZÉN TARTANDÓ ERDÉSZETI 
ÁLLAMVIZSGÁK TÁRGYÁBAN. 

18 904. szám. — A f. év őszén erdészeti államvizsgát tenni 
szándékozók figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletéíel engedélyezéseért 
a fennálló szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a 
szabályszerüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással fel
szerelve, legkésőbb f. évi augusztus hó végéig az erdészeti állam
vizsgáló bizottság elnökéhez (Budapesten, földmivelésügyi minisz
térium, erdészeti főosztály V. Zoltán-utcza 16.) bérmentve küldjék be. 

Budapesten, 1904. évi június hó 4-én. 
Horváth Sándor s. k. 

elnök. 
III. 

PÁLYÁZATI HIRDETÉS 
az erdőőri szakiskolák növendékeinek felvétele tárgyában. 

19345 904. sz. földm. min. — A görgényszentimrei, király
halmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a 
folyó év október havában kezdődő, uj két éves tanfolyamra 



részint állami ellátás mellett, részint saját költségen több növendék 
fog felvétetni. 

A felvétetni kívánók, sajátkezüleg irt folyamodványukat leg
később a folyó év július hó 15-ig, a m. kir. földmivelésügyi 
minisztériumhoz terjeszszék be. 

A folyamodóknak a fennálló szabályok értelmében hitelesen 
igazolni kell: 

1. születési bizonyitványnyal, hogy a 17-ik életévüket már 
betöltötték, illetőleg az intézetbe való belépés napjáig (1904. évi 
október 8-ikáig) betöltik, 35 évesnél azonban nem idősebbek; 

2. kincstári, erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiál
lítóit bizonyitványnyal, hogy ép, erős, egészséges, munkához és 
az idő viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen 
jó látó, halló és beszélő képességgel birnak; 

3. iskolai bizonyitványnyal, vagy ennek hiányában más hiteles 
bizonyitványnyal, hogy folyékonyan, jól irni, jól olvasni és a 
közönséges négy számmüvelet szerint jól számolni tudnak; 

4. hatósági bizonyitványnyal, hogy erkölcsi magaviseletük 
kifogás alá nem esik, ezen hatósági bizonyítványban egyúttal a 
folyamodó foglalkozása, családi állapota és az is kitüntetendő, hogy 
a folyamodó katonai kötelezettségben áll-e vagy nem. 

Ezen okmányokon kivül mellékelni kell folyamodványukhoz: 
5. azoknak, a kik valamely gazdaságban alkalmazva vannak, 

szolgálatadójuk bizonyítványát eddigi szolgálatukról és végül: 
6. azoknak, a kik az intézetbe állami ellátás mellett kivannak 

felvétetni, hatósági bizonyítványt arról, hogy vagyontalanok. 
A folyamodónak meg kell jelölni folyamodványában, hogy 

kérvényére a válasz mely czimre, mely vármegyébe s mely posta
állomásra küldessék. 

A hiányosan felszerelt és a a fennebb kitűzött határidőn tul 
beadott, valamint a nem sajátkezüleg irt folyamodványok figye
lembe nem vétetnek. 

Tájékozásul megjegyeztetik még, hogy: 
a) az intézetbe felvett folyamodók testi épsége és egészségi 

állapota az intézet orvosa által, a fennebbi 3-ik pontban megkívánt 
előképezettsége pedig, az intézet vezetője által a jelentkezés alkal
mával, szigorúan felülvizsgáltatik és azok, a kiknek szervezete 



hiányos, vagy a kik valamely ragályos, illetve az intézeti foglal
kozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvednek, 
ugyszinte azok, a kik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég elő
képzettséggel nem birnak és végül azok, a kikről beigazolódik, 
hogy folyamodványukat nem sajátkezüleg irták, az intézetből azonnal 
elbocsáttatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek; 

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el 
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden 
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 párkapczát vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra alkalmas 
erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban; 

c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való 
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi 
előleges részletekben 300 (háromszáz) koronát tartoznak fizetni az 
államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre felvett 
növendékek, illetve szülőik, gyámjuk, vagy munkaadójuk kir. köz
jegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak vállalni 
arra nézve, hogy az évi 300 korona eltartási költséget a kitűzött 
időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik; 

d) az állami ellátás mellett felvett növendék, illetve szülői, 
gyámja vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az 
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná, 
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék, 
az intézetben való tartózkodás iedeje alatt reá fordított költségeket 
(egy évre 300 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni 
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges feltétel alkalmával bemu
tatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak. 

Budapest, 1904. évi június hó. 
M. kir. Földmivelésügyi Miniszter. 


