
Gabnay Ferencz, Qarlathy Oszkár, Bachmann Ottó, Balogh Miklós, Vermes 
Viktor, Krause Dezső, Palmer Artúr, Fischler Aladár 2—2 K. 

Keiner Rezső, Qróh Gyula, Ivanich Ferencz, ifj. Oberschall Viktor, Boczek 
Kálmán, Frisovszky József 1—1 K. 

M. Gy. 0-50 K. 
A mai napig befolyt adományok összege: 674927 korona. 
E helyen jegyezzük meg, hogy a legutóbbi elszámolásunkban téves lemá

solás folytán a nagybányai m. kir. bányaigazgatóság 100 korona adományát e 
lapban a nagybányai m. kir. bányakapitányságnak nyugtáztuk. 

Selmeczbánya, 1911 július 26-án. Az elnökség. 

Az állatvédelem és az állatvédő egyesületek. Áz állat
védelem ezen a czimen a közigazgatás egyik ágazatában sem 
szerepelt; az Országos Állatvédő Egyesület kérelmére 1910. évi 
január hó elsején kiadott ügy- és személybeosztás szerint azonban 
a földmivelésügyi minisztérium ügykörébe felvétetett. Most ujabb 
lépés történt ez irányban, amennyiben a m. kir. belügyminiszter 
ur f. évi április hó 20-án 142621/1910/IX. sz. alatt kelt és a 
földmivelésügyi miniszter úrhoz intézett átiratában az állatvédő 
egyesületek felett gyakorlandó főfelügyelői jogot és ezzel kapcso
latban az állatvédő egyesületek alapszabályainak jóváhagyási jogát 
a földmivelésügyi minisztérium hatáskörébe engedte át. Ebből 
folyólag, az újonnan alakuló állatvédő egyesületek alapszabályai 
jóváhagyás végett ezentúl nem a belügyminiszter úrhoz, hanem 
közvetlen a földmivelési miniszter úrhoz terjesztendők fel és ugyan
ide intézendők általában a már fennálló egyesületeknek az alap
szabályok módosítására vonatkozó beadványai. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

Fülöp Szász-Coburg-Gothai herczeg Csaszkóczy Károly, Hering Samu és 
Pilz Ottó erdőmestereket erdőtanácsosokká, Szathmáry Lajos erdőmérnökjelöltet 
segéderdőmérnökké és Holman Jenő gyakornokot erdőmérnökjelöltté nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Kelecsényi Ferencz kir. erdőfelügyelőt 
Ungvárról Turóczszentmártonba, Jausz Sándor kir. erdőfelügyelőt Turóczszent-



mártonból Budapestre, a földmivelésügyi minisztériumba helyezte át, az ungvári 
kir. erdőfelügyelőség vezetésével pedig ideiglenesen Napholtz Jenő erdőfelügyelői 
czimmel és jelleggel felruházott kir. alerdőfelügyelőt bizta meg. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Balaton. Antal m. kir. főerdőmérnököt 

a liptóujvári faraktárgondnokságtól a liptóujvári főerdőhivatal központi szolgá
latához helyezte át s a pénztár-ellenőri teendők végzésével bizta meg; Vaitzik 
Emil m. kir. erdőmérnököt pedig a pénztár-ellenőri teendők ellátásától való 
egyidejű felmentése mellett a liptóujvári főerdőhivatal központi szolgálatához 
osztotta be s egyszersmind megbízta a faraktárgondnoki ügyek végzésével is. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Elek István m. kir főerdőmérnököt 
az orsovai erdőhivatal központi szolgálatától való egyidejű felmentése mellett az 
újonnan szervezett orsovai m. kir. erdőgondnokság vezetésével bizta meg. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bakkay József kir. segéderdőmérnök
nek állami szolgálatáról történt lemondását elfogadta. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

I. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 

Felvétetett az „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap" intéző bizottságának folyó évi június hó 26-án tartott rendes évnegyedes 
üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, elnök ; Nagy Károly 
főerdőtanácsos, előadó; Tomcsányi Gyula miniszteri tanácsos, Pech Kálmán, 
Nagy Vincze, Schmidt Károly, Rochlitz Dezső, Arató Gyula, Gyöngyössy Béla 
főerdőtanácsosok, Lukács József főerdőszámtanácsos, Kovács Aladár erdőtanácsos, 
bizottsági tagok; Huttya Pál erdőszámvizsgáló, az alap számvivője és Térfi Béla 
erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözli a megjelent tagokat s az ülést megnyitván, bejelenti, hogy 
Laitner Elek, Havas József és Kócsy János bizottsági tagok távolmaradásukat 
hivatalos elfoglaltságukkal kimentették 

1. Jegyző felolvassa az alapnak f. é. márczius hó 31-én mutatkozó álladékára 
vonatkozó kimutatást, lásd a 844. lapon. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi minisztérium központi szám

vevőségének erdészeti csoportja az alap számvitelét folyó évi április hó 5-én 
váratlanul megvizsgálta s a vizsgálatról az alábbi jegyzőkönyvet mutatta be: 



Az alap álladéka 1911. év I. negyedének végén. 

N M e g n e v e z é s 

A m. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar leszámí
toló és pénzváltó 

banknál Jegyzet 
*o M e g n e v e z é s 

készpénzben értékpapír 
Jegyzet 

o 
[ L , K | f K | f K f 

1 Álladék a mult évnegyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 

6366 35 26998 '62000 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Járulékok, adományok— ... . . . 
Gyümölcsöző tőkék kamata ... 
Különféle bevételek ... ... ... 
k i Í M i (apostaiak.pénzt.-hoz 

A t u t a l á s o k \ a leszámít! bankhoz 
Értékpapírok eladásából . . . ... 
Átfutó bevételek . . . — 
Vásárolt értékpapírok ... ... ... 

17497 
87 

6 

40 321 24 

18000 

Összesen . . . ... 23956 45 27319 24 280000 — 

Kiadás a folyó évnegyedben : 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Kiadás az alaptőkéből.- ... . . . 
Kifizetett segélydijak ... ... ... 
Kezelési kiadások 

16090 
1038 50 

— — — — 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Különféle kiadások... ... ... . . . 
, fa postatak. pénzt, tói 

Á t u t a l a s o k { a leszámítoló banktól 
Értékpapírok vásárlása._ ... ... 
Átfutó kiadások. _ ... 
Eladott értékpapírok 

6 

3 

16605 
62 

59 

— 
— 

Összesen 17134 50 16670 59 — — 

Levonva a bevételből a kiadást 
mutatkozik tiszta vagyon ... 6821 95 10648 65 280000 — 

Ebből az összegből esik : 
297470 60 

1. alaptőkére ... .. — 
2. folyó kezelésre ~ 

— — 200414 
97056 

05 
55 — 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) az 1910/1911. évre enge

délyezett segélyekre 
b) az 1911/1912. évre enge

délyezendő segélyekre 
c) az 1911. évi tiszta jöve

delemre.-. . . ... — — 

— 

19560 

5930C 

1819C 

— 

— 

5E 

Budapest, 1911. évi márczius hó 31-én. Huttya Pál s. k. 
az alap számvivó'je. 



JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett 1911. évi április hó 5 -én sz tt Állami erdőtisztek gyermekeinek 
•nevelését segélyező alap" kezelésének és számadásának váratlan megrovancso-
lása alkalmával. 

/. Naplóeredmények. 
a) Készpénz: 

Bevétel 1909. évi 312—315. t. sz. 1.249 K 01 f 
1910. évi 1—318. t. sz. 64.644 K 85 f 
1911. évi 1—96. t. sz. ... 22.977 K 16 f 
1909. évi rovancsolás . 10.189 K 58 f 

Együtt 99.060 K 60 f 
Kiadás 1909. évi 47. t. sz. ... ... 13 K 21 f 

1910. évi 1—45. t. sz. _ _ ... 64.654 K 16 f 
1911. évi 1—16. t. sz 22.334 K 50 f 
1909. évi rovancsolás - ... .- 5.050 K 02 f 

Együtt — 92.051 K 89 f 
Maradvány 7.008 K 21 f 

b) Takarékbetétek: 

Bevétel 1910. évi __ „ ._ 23.447 K 06 f 
1911. évi .. . 321 K 24 f 
1909. évi rovancsolás 14.912 K 28 f 

Együtt 38.680 K 58 f 
Kiadás 1910. évi ... _ ... ... ... 11.361 K 34 f 

1911. évi ... ... ... ... .. ... 16.670 K 59 f 
Együtt ... ... 28.031 K 93 f 

Maradvány 10.648 K 65 f 

c) Értékpapírok: 

Bevétel 1910. évi 12.000 K — f 
1911. évi ,.. 18.000 K — f 
1909. évi rovancsolás.. 250.000 K — f 

Együtt 280.000 K — f 
Kiadás le a kiadás ... ... — K — f 

Maradvány 280.000 K — f 

Ezen naplóeredmények a rövid uton beszerzett és •/. alatt bemutatott 
m. kir. postatakarékpénztári számlakivonattal és nemkülönben a magyar leszámítoló 
és pénzváltó bank folyószámlakivonatával és letétjegyzékével összehasonlíttatván, 
teljesen megegyezőknek találtattak. 



//. Cheque-kezelés. 

Nyilvántartás szerint : 

Beszereztetett 1905. évi január 1-én (10 füzet)... ... ... 500 drb. 
1910. évi október 8-án (10 füzet) 500 „ 

Összesen 1000 drb. 
Felhasználtatott (a kifizetéseknél) 9 füzet teljesen ... ... ... ... ... 450 drb. 

10 füzetből ... 40 „ 
11 füzetből. . ... ... ... — 32 „ 

Összesen ... _.. 522 drb. 
Maradvány ... 478 drb. 

Erre találtatott : 
9 füzet teljesen érintetlen ... ... ... ... ... ... ,. ... ... ... ... 450 drb. 

10 füzetből ... . . ... . ... ... 10 „ 
11 füzetből ... ... .. ... . _ . . . 18 „ 

Összesen ... ... 478 drb. 
K . m. f. 

Huttya Pál s. k. Florek János s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, m. kir. erdőszámtanácsos, 

az alap számvevője rov. biztos 
Te'rfi Béla s. k. 

m. kir. főerdőmérnök, az alap jegyzője. 
Megvizsgáltatott s a jegyzőkönyvben kitüntetett adatokkal helyesnek talál

tatott. 
Budapest, 1911. évi április hó 21-én. 

Qerö s. k. (P. h.) Demeczky s. k. 

A bizottság a váratlan rovancsolás megtörténtét s azt, hogy a számadások 
rendben találtattak, tudomásul veszi. 

3. Előadó bejelenti, hogy az alap 1910. évi zárószámadásának megvizs
gálásánál, az előző ülésen kiküldött bizottság egyik tagjának, Nagy Vincze 
főerdőtanácsosnak hivatalos távolléte miatt elnöki uton történt felhívásra Kovács 
Gábor erdőtanácsos, bizottsági tag működött közre s a bizottság az alábbi 
jelentést terjesztette elő: 

Tekintetes intéző bizottság! Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1911. évi márczius hó 27-ik napján 
tartott rendes évnegyedes ülésén hozott határozatával, illetve elnöki rendelkezés
sel alulírottak az alap 1910. évi zárószámadásának megvizsgálásával bízatván 
meg, tisztelettel jelentjük, hogy megbízatásunknak megfelelvén, a zárószámadást 
az. alap naplójával, főkönyvével és a számadási okmányokkal megegyezőnek és 
helyesen összeállítottnak találtuk. Ezen alapon javasoljuk, hogy 1. az idemellé
kelt zárószámadást helybenhagyni, 2. azl911/12-ik tanévben segélyezésre fordít-



ható összeget a zárószámadásban kimutatott ötvenkilenczezerháromszáz (59.300) 
koronában megállapítani és 3. az alap számvivője részére a szokásos felment
vényt megadni szíveskedjék. 

Kelt Budapesten, 1911. évi június hó 21-én. 
Nagy Károly s. k. Pech Kálmán s. k. 

m. kir. főerdőtanácsos m. kir. főerdőtanácsos 
Kovács Gábor s. k. 
m. kir. erdőtanácsos. 

A bizottság ugy a helyettesítésre vonatkozó elnöki intézkedést, mint a 
felolvasott albizottsági jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s az alapszabály
zat 8. §-ának 2. pontja alapján elrendeli, hogy az 1910. évi zárószámadás hiva
talos felülvizsgáltatás végett a földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz felter
jesztessék. 

4. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszteri Számvevőség erdészeti 
csoportja az alapnak 1909. évi zárószámadását felülvizsgálta és helyesnek találta. 

A bizottság a bejelentést tudomásul véve elrendeli, hogy az alapszabályzat 
8. §-ának 2. pontja értelmében a zárószámadások jelen ülés jegyzőkönyvében 
egész terjedelmükben közzététessenek s hogy az alap jegyzőjének és számvevő
jének a szokásos felmentvény megadassák. 

Az „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alap" zárószámadása az 1909. évről. 

I. Zárószámadás. (Lásd a 488. lapon.) 

II. Az 1909. évi t iszta jövedelem s ennek az alaptökét illető 
y& részének kiszámítása. 

a) Valódi bevételek. 

1. Járulékokból befolyt.- ... ... ... ... . . . ... ... ... ... 
2. Gyümölcsöző tőkék kamatai ... ... . . . ... ... ... 
3. Értékpapírok vásárlásánál elért érteknyereség 

A valódi bevételek összege 

b) Valódi kiadásol;. 
1. Kezelési kiadások._ L 1 3 3 8 9 

2. Különféle kiadások 7 3 9 1 

A valódi kiadások összege ... ... 1.207 80 

Összehasonlítás. 

a) Valódi bevételek összege — - — 7 0 - 9 4 3 6 8 

b) Valódi kiadások összege - . . . . . . . ... L207 80 
Tiszta jövedelem (II.) .. 69.735 88 

K f 
58.383 09 
10.180 09 
2.380 50 

70.943 68 



I. Zárószámadás. 

3 
-KS 
N 

-O 
ÜT1 

o 

T á r g y 

M. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar leszámí
toló és pénzváltó 

banknál 
készpénzben 

K f K f 

értéhjapirban 

K f 

Összesen 

K f 

3. 

Bevétel : 
Má'm>s"yla) a z alaptőkénél... 

é v r ő l ' \b) a folyó kezelésnél 

Folyó évi bevételek : 
Járulékok és adományok ... 
Gyümölcsöző tőkék kamatai 
A magyar leszámítoló és pénz

váltó banktól a m. kir. posta
takarékpénztárhoz átutalt 
összegek... . . . . . . 

A m. kir. postatakarékpénz
tártól a magyar leszámítoló 
és pénzváltó bankhoz átutalt 
összegek___ .. . 

Beszerzett értékpapírok a vétel
ár erejéig . . . ... ... . . . 

Az értékpapírok vásárlásánál 
elért értékpapirnyereség ... 

Átfutó bevételek ... ... 
Bevételek összege ... 

Kiadás : 
Kifizetett segélydijak 
A magyar leszámítoló és pénz

váltó banktól a m. kir. posta
takarékpénztárhoz átutalt 
összegek . . . . . . . . . 

A m. kir. postatakarékpénz
tártól a magyar leszámítoló 
és pénzváltó bankhoz átutalt 

, összegek- . . . ._ 
Értékpapírok vásárlására for

dított összegek... 
Kezelési kiadások ... 
Különféle kiadások .. . 
Átfutó kiadások ... — ... — 

Kiadások összege 

Összehasonlítás : 
1. a bevételek összege 
2. a kiadások összege ... . . . 
Maradvány 1909. év végével (I) 

6171 

58383 
68 

76 
51 

22428 

10111 72 

170100 
49900 

170151 
78500 

58383 
10180 

76 

170 

10000 

150 89 
64793 22 42742 

47100 

10000 

1133, 
1397 

1701— 
5841786 

64793 
58417 

6375 36 

61 250000 

27619 

59 

27619 

2380 

10000 

27619 

2380 
320 

50 

94 
150 89 

27830 33 

42742 
27830 
14912 28 

35753583 

47100 

10000 

27619 
1133 

73 
320 

250000 

86248 

357535 
86248 

250000 271287 

19 

64 

6. 

10. 

10. 

15. 

19.1 

20. 
16. 
17. 
2 1 . ) 
22 .1 



Ebből illeti az alaptőkét: 
69.735 : 88 _ , 3 _ g 4 7 . 1 7 K . e s z e r j n t kiosztható maradna 69.735 : 88 — 

5 
— 13.947:17 = 55.788-71 K, de mivel a segélyek csak Kerek 
százasokban (55.700 K) adatnak ki, az alaptőkére esik: 
69.735 : 88 — 55.700 = 14.035'88 K 14.035 88 

III. Az a laptőke nyi lvántar tása . 
1. Maradvány az 1908. évről ... 170.151 76 

1909. évi gyarapodás : 
a) Az 1908 9. tanévre engedélyezett segélyek megszüntetéséből : 

2. Biloveszky Béla Emilia leányának 200 K segélyéből ... ... ... 120 — 
3. Verbovszky Józsefné Menyhért fiának 300 K segélyéből ... ... 60 — 
4. Vilhelmb Qyula Sarolta leányának 200 K segélyéből ... ... 40 — 

b) A tiszta jövedelemből való részesedésből : 
5. Az 1909. évi tiszta jövedelemnek '/r. része a (II.) szerint ... ... 14.035 88 

Az alaptőke maradványa az 1909. év végével (III.) ... ... 184.407 64 

IV. Folyó kezelés. 
Maradvány az 1909. év végével az (I.) szerint ... ... ... ... ... ... 271.287 64 
Ebből levonva az alaptőkét illető részt a (III.) szerint... ... ... ... 184.407 64 

Marad a folyó kezelésre (IV.) 86.880 — 

V. Segélyek nyi lvántar tása . 
a) Az 1908 9. tanévre engedélyezett segélydijak: 

K f K f 
1. Maradvány (hátralék) az 1908. év végén — — 30.600 — 
2. Erre kifizettetett 1909. év július hó végéig ... 30.380 — — — 
3. Erre megszüntettetett a (III.) alatti 2—4. tétele 

szerint 220 — 30.600 — 
Hátralék 1909. év végén — — — — 

b) Az 1909JW. tanévre engedélyezett segély
dijak : 
1. A F. M. 74136/909. számú rendelettel engedé

lyeztetett — — 47.900 — 
2. Erre kifizettetett 1909 deczember hó végéig ... 16.720 — 16.720 — 

Hátralék 1909. év végén — 31.180 — 
c) Az 191011. tanévre segélyképen kioszt

ható lesz a (II.) szerint-. . . . . . . ... ... ... . . . ... — — 55.700 — 
A folyó kezelés összege (V.) = (IV.) — 86.880 — 

Budapest, 1910. évi január hó 7-én. 
tiuttya Pál s. k. 

m. kir. erdőszámellenőr, 
az alap számvivője. 



Ezt a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével és a számadási okmá
nyokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 

Budapest, 1910. évi június hó 15-én. 
Lászlóffy Gábor s. k. Nagy Károly s. k. Csik Imre s. k. 

min. tanácsos. m. kir. főerdőtanácsos. k. főerdőtanácsos. 
5. Jegyző bemutatja Biró Lajos m. kir. főerdőmérnök beadványát, melyben 

bejelenti, hogy az alapból 200 K segélyben részesített László fia folyó évi 
február hó folyamán betegsége miatt az iskolából kimaradt s igy a márczius— 
június hónapokra eső segélyrészleteket nem veheti fel. 

A bizottság a bejelentést tudomásul véve, az alapszabályzat 23. §-a alapján 
a fel nem vett 80 korona segélyrészleteknek az alaptőkéhez való csatolását 
rendeli el. 

6. Jegyző bemutatja az évi segélyösszeg esetleges felemelése kérdésének 
tanulmányozására az előző ülésből kiküldött albizottság jelentését, melyben az 
albizottság arra való tekintettel, hogy az évenként kiosztható segélyösszeg még 
bizonyos állandó emelkedés mellett sem engedi meg a segélyezésnek nagyobb 
arányú kiterjesztését, vagy az egy gyermeknek adható 200 koronás minimális 
segélyösszegnek általános felemelését, csak azt a javaslatot terjeszti elő, hogy 
amennyiben azt a rendelkezésre álló pénzösszeg megengedi, az alapszabályzat 
21. § utolsó bekezdésének alkalmazásával a házon kivül tanuló gyermek részére 
300 korona segély adományoztassék. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s a tett javaslat elfogadásával 
kimondja, hogy a jelentésnek a segélyezés kiterjesztésére vonatkozó s az alap
szabály módosítását maga után vonó részeit csak akkor fogja tárgyalás alá venni, 
ha a kiosztás alá kerülő segélyösszeg későbbi jelentékenyebb emelkedése a 
segélyezés kiterjesztését lehetővé fogja tenni. 

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

Nagy Károly s. k. Horváth s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó. miniszteri tanácsos, elnök. 

Térfi Béla s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, jegyző. 

II. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

az „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap" intéző 
bizottságának folyó évi július hó 22-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos, elnök; Nagy Károly m. 
kir. főerdőtanácsos, előadó; Leitner Elek, Havas József miniszteri tanácsosok, 
Nagy Vincze, Kócsy János, Rochlitz Dezső m. kir. főerdőtanácsosok, Ratkovszky 
Károly, Kovács Gábor, Kaán Károly, Kovács Aladár m. kir. erdőtanácsosok, 
Nagy Elek m. kir. főerdőszámtanácsos, bizottsági tagok; Huttya Pál m. kir. erdő-



számvizsgáló, az alap számvivője és Térfi Béla m. kir. erdőtanácsos, az alap 
jegyzője. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést határozatképesnek 
nyilvánítván, azt megnyitja. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak a mult évnegyedi álladékára vonatkozó 
kimutatást, (lásd a 492. lapon). 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s egyúttal az előadó indítványára 
elhatározza, hogy a készpénzfeleslegből 20.000 K névértékű 4°/'o-os magyar 
koronajáradék-kötvényt vásárol. 

2. Előadó bemutatja a közzétett pályázati felhívás folytán beérkezett segély
kérvényeket. 

Beérkezett összesen 228 kérvény, melyben 345 gyermek részére kérnek segélyt. 
A segélyben részesülésre nézve a szabályzatban foglalt rendelkezések alkal

mazása folytán a pélyázatból kiesik 40 gyermek és pedig: 
a) 8 gyermek meg nem felelő tanintézet miatt; 
b) 13 gyermek meg nem felelő bizonyítvány miatt; 
c) 2 gyermek, mert atyjuk nem volt állami erdőtiszt, hanem erdőőr. 
d) 16 gyermek, mert egy tisztvisetőnek 2, illetőleg 3 gyermeke a szabályzat 

szerint csak akkor segélyezhető, ha az illetőnek legalább 4, illetőleg legalább 5 
ellátatlan gyermeke van; végre 

ej 1 gyermek azért, mert a kérvény határidőn tul érkezett be. 
Eszerint tehát a f. évben segélyezésre fordítható 59.300 K szétosztásánál 

csak 305 gyermek volt tekintetbe vehető, akik közül azonban a segélyösszeg 
elégtelensége miatt az előadó csak 254 gyermek segélyezését hozhatja javaslatba. 

A bizottság a külön füzetbe foglalt előadói javaslatot tételről-téielre át
vizsgálván, azt változatlanul egyhangúlag magáévá teszi és elhatározza, hogy azt, 
mint saját javaslatát jóváhagyás és a segélyeknek a jövő tanévre való adományo
zása végett jelen jegyzőkönyvvel együtt a m. kir. földmivelésügyi miniszter ur 
elé terjeszti. 

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

Nagy Károly s. k. Horváth s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, előadó. miniszteri tanácsos, elnök. 

Térfi Béla s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

III. 

Az „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap"-ból 
a földmivelésügyi miniszter urnák 90860/1911. számú rendelete alapján az 
1911/1912. tanévre segélyben részesültek: 

1. Apátlan, anyátlan árvák egyenként 400—400 koronát Oanovszky Géza, 
Jerbic Zdravka. 

2. Özvegyek: 



Az alap vagyonának álladéka 1911. év II. negyedének végén. 
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M e g n e v e z é s 

A m. V ir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar leszámí
toló és pénzváltó 

banknál 

készpénzben 
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értékpapír 

K f 

Jegyzet 

Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben: 
Járulékok, adományok— — ... 
Gyümölcsöző tőkék kamata _.. 
Különféle bevételek .. . — __. 

, , a postaiak, pénzt.-hoz 
A t u t a l a s o k l a leszámít! bankhoz 
Értékpapírok eladásából — ... 
Átfutó bevételek .. . — ... ... 
Vásárolt értékpapírok ... — — 

Összesen 

Kiadás a folyó évnegyedben : 
Kiadás az alaptőkéből— ... ... 
Kifizetett segélydijak .. . 
Kezelési kiadások ... — ... . . . 
Különféle kiadások... . . . . . . ... 
< . . . . , , , fa postatak. pénzt.-tól 

Á t u t a l a s o k { a leszámítoló banktól 
Értékpapírok vásárlása... . . . ... 
Átfutó kiadások .. . — ... ... 
Eladott értékpapírok ... ... ... 

Összesen ... . . . 

Levonva a bevételből a kiadást 
mutatkozik tiszta vagyon — 
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1. alaptőkére... — ... ... 
2. folyó kezelésre . . . 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik : 
a) 1910/1911. évre engedélye

zett segélyekre ~ . . . . . . 
b) 1911 1912. évre kiosztandó 

segélyekre ... . . . . . . 
c) 1911. évi tiszta jövedelem 

Budapest, 1911. évi június hó 30-án. 
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Huttya Pál s. k. 
. kir. erdőszámvizsgálc^ 
az alap számvivője. 



a) négy — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után összesen 
900 koronát özv. Giller Edéné ; 

b) három — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után összesen 
800 koronát: 

özv. Hrabovszky Kelemenné, özv. Veress Lászlóné ; 
c) két — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után 
a) összesen 600 koronát: 
özv. Donáth Károlyné, özv. Németh Pálné, özv. Folkmann Jánosné, özv. 

Lehoczky Aladárné, özv. Szepesházi Jánosné, özv. Páll Tamásné, özv. Zsuffa 
Antalné, özv. Kárpáti Lajosné, özv. Darkó Gáborné; 

p) összesen 400 koronát: 
özv. Rozsnyay Jánosné férj. Kálmán Jánosné, 
d) egy — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után egyenként 

300 koronát: 
özv. Hajdú Józsefné, özv. Gerő Gusztávné, özv. Früstök Istvánné, özv. 

Basa Lajosné, özv. Réfyi Zsigmondné, özv. Lohr Antalné, özv. Reviczky Mik-
lósné, özv. Bátyka Jánosné, özv. Udvardi Ágostné, özv. Szőts Miklósné, özv. 
Wittich Lajosné, özv. Loványi Lénájdné, özv. Mészáros Józsefné, özv. Csiby 
Lőrinczné, özv. Bartha Gyuláné, özv. Pollág Gézáné férj. Pollág Kálmánná, özv. 
Pruzsinszky Károlyné, özv. Greguss Ágostonná férj. dr. Terray Lajosné. 

3. Tisztviselők : 
a) három — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után 
a) összesen 500 koronát: 
Pásztor Sándor, Szakmáry Ferencz, Ittu Mihály; 
P) összesen 400 koronát: 
Jamnitzky Antal, Székely István, Takács Miklós, Napoltz Jenő, Kostenszky-

Béla, Mike Imre, Nagy György, Páll Miklós; 
b) két — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után 
a) összesen 400 koronát: 
Vukovic Páter, Moré László, Hamar László, Jancsó Gyula, Szuchevich 

Sándor, Kadacsi Bálint, Ziegler Mihály, Borbáth Gerő, Hohoss János, Érsek 
Árpád, Vajda Ákos, Sikó Áron ; 

p) összesen 300 koronát: 
Schwartz Rezső, Szabó Ignácz, Kayser Sándor, Mezey Rezső, Furherr 

János, Regenhardt Pál, Trauer Gyula, Bartha Gábor, Debreczy Ödön, Gründl 
Gyula, Hajdú Rezső, Szmik Gábor, Seh Jenő, Báidos József, Zankó Emil, Jakó 
Jenő, Payer István, Dióssy Dezső, Kiss Ernő, Biloveczky Béla, Rochlitz Nándor, 
Bodnár Richárd, Muraközy János, Apáti László, Kincses József, Parragh Béla,. 
Szántó Mihály, Gábor Sándor, Rónay Antal, Héjas Kálmán, Székely József, 
Krippel Móricz, Kováts Elek, Bodor Ryula, Zachár István; 

c ) e gy — alapszabály szerint segélyezhető — gyermek után egyenként 
200 koronát: 

Kerekes János, Kayser Sándorné, Györké Károly, Garic János, Puza 
Ilona, Rochlitz Gyula, dr. Füley László, Sipos Mihály, Hajdú Dezső'-



Szíjgyártó József, Ciaál József, Fekete Béla, Polgárdi Béla, Huszár Kornél, 
Hollós Gyula, Vassányi Mihály, Papp István, Popovits Ottó, Geyer Viktor, 
Székács Vincze, Spielhaupter György, Urszinyi György, Urbánszky István, 
Orencsák Károly, Szecskay Dezső, Kossányi Béla, Ranku Miladin, Kundrát Emil, 
Kovács Pál, Habel Lambert, Szomolányi Gyula, Vallent Emil, Buhescu Teren-
tius, Dán Elek, Bosnyák Mihály, Ivanich Ferencz, Bottka György, Batta Ferencz, 
Biró Zoltán, Schuszter Rezső, Kralovánszky János, Ladányi Frigyes, Zachár 
Gyula, Másztics Ádám, Reschner Rezső, Várjon Géza, Weszely Alajos, Kováts 
Béla, Gulyás Jenő, dr. Hoffmann Gyula, Kovács Pál, Hocs Ernő, Erdődy György, 
Pálka Gyula, Vilhelmb Gyula, Riesz László, Konok Tamás, Pausinger Károly, 
Kmetonyi Cyörgy, Brannich Gyula, Payer Sándor, Pfundtner Károly, Günther 
József, Koralevszky Géza, Dragon Gyula, Dávid János, Cserny Győző, Krausz 
Ernő, Gyarmathy Mózes, Szuppek József, Demeczky Jenő, Gyenge István, 
Boda Dénes, Aschner Vilmos, Béky Albert, Ercsényi István, Gruber Gyula, 
Bihari Ödön, Joós Elek, Kriszta Gyula, Tompa Ferencz, Gabnay Ferencz, Fenyves 
Lajos, Uitz Mátyás, Medveczky Ernő, Pöschl Ferencz, Petényi Keresztély, Czimra 
József, Csegezy Pál, Sugár Károly, Molnár Imre, Ondrus Gyula, Draskovich 
József, Zuskin Ferencz, Biró Lajos, Bohunitsky Endre, Anderko Ábel, Bartha 
Ábel, Horváth Géza, Zezulka János, Kacsanovszky József, Somoghy Lajos, Török 
Sándor, Benedek Albert, Pékh József, Polacsek Károly, Förster Gyula, Krajnyák 
János, Ivancsó Bertalan, Karvas Emil, Földes János, Wolf Attila, Kaán Károly, 
Rejtő Adolf, Dianovszky Pál, Burdáts János, Hantos Ernő, Ratkovszky Károly, 
Csopey Kornél, Czeisberger Ernő, Biró János, Jankó Sándor, Szentimrey Dániel, 
Tölg Vilmos. 
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