
milyen jellegű ez az erdő. Az Argonnok a 400 m magasságot 
meg nem haladó előhegység, amelyet számos meredek oldalú 
völgy és szakadék tagol. Az erdőt bükk, tölgy, éger és nyir 
alkotja; 15 éves fordulóban kezelt sarjerdők ezek, egyes tultartott 
törzsekkel, szóval ez az erdő típusa a franczia erdőgazdaságnak. 
Az erdő alját a magyal (Ilex), a borostyán és vadszőlő sürün 
ellepi. Utjai rosszak, esős időben az agyagos talaj miatt jár-
hatlanok. 

Erdőgondnokság! székhely változása. A földmivelésügyi 
miniszter a vinkovcei főerdőhivatal kerületében a raiöi kir. erdő
gondnokság székhelyét Novska-ra helyezte át. 

Elszámolás a Mensa Aeademica czéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai Mensa Academica-Egyesület elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: 

Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város 100 K, 1914. évi 
államsegély IV. részlete 1000 K, Országos Erdészeti Egyesület 
300 K, Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 100 K. 

Az elnökség. 

ú% ú£ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

Földmivelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Rajtsán János erdő
tanácsosnak saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából, sok éven 
át teljesített hű és hasznos szolgálatai elismeréséül, a főerdőtanácsosi czimet díj
mentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi deczember hó 26-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ GHILLÁNY IMRE s. k. 
* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a susáki erdőhivatal kerületében át
helyezte Stojanovic Illés erdőmérnököt Gospicról Skarera erdőgondnoknak, 
Berzenkovits Antal segédmérnököt pedig Skareről Gospicra erdőgondnoknak. 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Jánosi Pál m. kir. erdőmérnököt vég
legesen megbízta a szászsebesi m. kir. erdőrendezőség vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Piso Kornél m. kir. erdőtanácsost vég
leges nyugalomba helyezte, Vaitzik Emil m. kir. főerdőmérnököt pedig megbízta 
a liptóujvári m. kir. főerdőhivatalnál a pénztárosi teendők ellátásával. 

ú£ ú% c £ ? 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap 
intéző bizottságának 1914. évi deczember hó 29-én tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Téglás Károly miniszte-i tanácsos, helyettes elnök, Arató Gyula, 
Rappensberger Andor, Kovács Gábor, Kaán Károly, Ratkovszky Károly m. kir. 
főerdőtanácsosok, Kovács Aladár, dr. Hammersberg Géza m. kir. erdőtanácsosok, 
Lukács József m. kir. főerdőszámtanácsos, bizottsági tagok és Térfi Béla m. kir. 
erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, bejelenti, hogy Laiiner Etek, Kócsy 
János, Gyöngyössy Béla és Bokor Róbert bizottsági tagok egyéb hivatalos elfoglalt
ságuk miatt az ülésen meg nem jelenhettek ; egyúttal a betegsége folytán távol
levő előadó Nagy Károly miniszteri tanácsos helyettesilésére Arató Gyula m. kir. 
főerdőtanácsost kéri fel. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak 1914. évi fzep'ember hó 30-án mutatkozott 
álladékára vonatkozó kimutatást és egyúttal bejelenti, hogy a földmivelésügyi 
miniszter ur Őexczellencziája a 25.000 K névértékű hadikölcsönkötvény vásárlására 
vonatkozó bizottsági határozatot jóváhagyta. (Kimutatást lásd a 101. oldalon.) 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 
2. Jegyző bemutatja az alapnak 1914. év I. felére vonatkozó zárószámadását. 
A zárószámadás az alapszabályzat 8. §-ának 2. pontja értelmében való meg

vizsgálás végett Kozma István, Kaán Károly bizottsági tagoknak és az előadónak 
adatik ki. 

3. Jegyző bemutatja özv. Donátit Károlyné bejelenlését, mely szerint az 
alapból 400 K-val segélyezett Károly fiát ez évben nem taníttatja s igy a segélyről 
lemondani kénytelen. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi s a 400 K segélyösszegnek beszün
tetését s ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

4. Jegyző bemutatja Brausil Miksa főerdőmérnök bejelentését, mely szerint 
az alapból 200 K-val segélyezett Berta leányát betegsége miatt nem taníttathatja 
S az adományozott segélyről lemond. 



Az alap álladéka 1914. év. III. negyedének végén: 

isz
ám

 

Megnevezés 

A m. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

A magyar földnitel-
intézet országos 

szövetségénél 
(Altruista banknál) Jegyzet 

"o 
Megnevezés 

készpénzben é r tékpap í rban 
Jegyzet 

K f K í K f 

1. Álladék a mult negyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben: 
9195 13 13251 71 400000 — 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Járulékok, adományok 
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Különféle bevételek ... ... 
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Értékpapírok eladásából ... ... 
Átfutó bevételek ... ... ... . 
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Kiadás az alaptőkéből... ... . . . 
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Kezelési kiadások ... ... ... 
Különféle kiadások... ... ... 
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5. 
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5. 
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mutatkozik tiszta vagyon ... 10127 06 24118 35 400000 

Ebből az összegből esik: 484245 41 
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2. folyó kezelésre... ... — _ 122795 23 — — 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) 1913/1914. évre engedélye

zett segélyekre.- ... ... 
b) 1914/1915. évre engedélye

zett segélyekre .. .. . 

— — 100 

72960 

— — — 

c) rendkivüli segélyekre 
d) 1914/1915. évi tiszta jöve

delem ... ... 

34800 

14935 23 

Budapest, 1914. évi október hó 1-én. Geyer fi. Viktor s. k. 
m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvev e . 



A bizottság a bejelentést tudomásul véve, a 200 K segélyösszegnek beszün
tetését és ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

5. Jegyző bemutatja Fromman István bejelentését, mely szerint az alapból 
500 K-val segélyezett gyámfia Ercsényi István a soproni honvédfőreáliskolát 
látogatja s igy a segélyt igénybe nem veheti. 

A bizottság a bejelentést tudomásul véve, az 500 K segélyösszegnek beszün
tetését és ujabb segélyezésekre fotditását határozza el. 

6. Jegyző bejelenti, hogy Munteanu Amadeus erdőmérnöknek 200 K-val 
segélyezett Feliczia leánya a bemutatott bei'ratási igazolvány szerint leány
gimnáziumba ide jár s igy Őexczellencziájának a segélykiosztási javaslat előterje.-z-
tésekre hozott elvi döntése folytán, illetve az alapszabályzat 18. §-a szerint a 
segély felvételére nem jogosult. 

A bizottság a bejelentést tudomásul véve, a 200 K segélyösszeg beszün
tetését és ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

7. Jegyző bejelenti, hogy Gerő Erzsébet mult tanévi bizonyítványa a fan
intézet igazgatóságától nyert felvilágosítás után az alapszabályzat követelményeinek 
megfelelőnek találtatott s igy a neki feltételesen adományozott segély esedékessé 
vált részletei folyósittattak. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi. 
8. Jegyző bemutatja özv. Lohr Antalné kérvényét, melyben bejelenti, hogy az 

alapból 400 K-val segélyezett Margit leánya a szabadkai állami tanitónőképző-
intézetben ingyenes helyre vétetett lel és szerény anyagi helyzetére hivatkozással 
kéri a segély változatlan meghagyását. 

A bizottság a folyamodó szorult anyagi helyzetére való tekintettel, a 
segély meghagyását határozza el. 

9. Jegyző bemutatja Vajda Ákos főerdőmérnök kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy az alapból 200—200 K-val segélyezett két fia a kolozs
vári unit. főgimnázium internátusában 120—120 K kedvezményt élveznek, kéri 
a segély változatlan meghagyását annál is inkább, mert még két gyermekét kell 
a házon kivül taníttatnia. 

A bizottság arra való tekintettel, hogy a gyermekek neveltetése és taníttatása 
még e kedvezmény mellett is jelentékeny összeget emészt fel, a segély meg
hagyását határozza el. 

10. Jegyző bemutatja Ziegler Mihály főerdőmérnök kérvényét, melyben az 
Edith leányának adományozott 200 K segély változatlan meghagyását kéri, 
annak daczára, hogy leánya a Mária-Valéria nőnevelőintézeíben ingyenes alapít
ványi helyet nyert-. 

A bizottság a 9. pont alatti megokolással a segély meghagyását határozza el 
11. Jegyző bemutatja Hajdú Dezső főerdőmérnök kérvényét, melyben, 

annak bejelentése mellett, hogy az alapból 200 K-val segélyezett Sándor fia a 
Tanitók Háza nevü eperjesi intézetben ingyenes alapítványi hel>et élvez, a 
gyermek neveltetésével és taníttatásával járó egyéb kiadásokra való tekintettel, a 
segély meghagyását kéri. 

A bizottság a 9. pont alatti megokolással a segély meghagyását hatá
rozza el. 



12. Jegyző bemutatja Sréter Ágost erdőmérnök kérvényét, melyben kéri, 
hogy az alapból 200 K-val segélyezett, s időközben az ungvári Máriaház nevü 
leánynevelőiuté/etben ingyenes alapítványi helyre felvett Mariska leányának segélye 
a kedvezmény daczára változatlanul meghagyassék. 

A bizottság a 9. pont alatti megokolással a segély meghagyását hatá
rozza el. 

13. Jegyző bemutatja Páll Miklós erdőtanácsos kérvényét, melyben a 
Miklós és Margit gyermekeinek együttesen adományozott 300 K segély válto
zatlan meghagyását kéri annak daczára, hogy Miklós fia tanulmányait félbe
szakítva, katonai szolgálatra vonult be. 

A bizottság arra való tekintette], hogy egy gyermek csak 200-val segélyez
hető, a két gyermeknek együttesen adományozott 300 K-ból 100 K-nak beszün
tetését és ujabb segélyezésekre leendő fordítását határozza el. 

14. Jegyző bemutatja dr. Tartolt János kincstári orvos beadványát, melyben 
a Jenőké leányának adományozott 200 K segélyt Ilona vagy Erzsi leányára kéri 
átruházni, mert Jenőké betegsége miatt magánúton kénytelen tanulni. 

Minthogy ugy Ilona, mint Erzsi otthon elemi iskolába járnak s igy az alap
szabályzat 18. §-a szerint a segélyezésre igényt nem tarthatnak, a bizottság a 
kérelmet nem teljesítheti s a 200 K segélyösszegnek beszüntetését és ujabb 
segélyezésekre leendő fordítását határozza el. 

15. Jegyző bemutatja özv. Masztics Ádámné kérvényét, melyben a Miklós 
fiának adományozott 300 K segélyt Ernő fiára kéri átruházni, minthogy Miklós 
tanulmányait félbeszakítva, katonai szolgálatra vonult be. 

Minthogy Ernőnek mult tanévi bizonyitványaaz alapszabályzat követelményei
nek nem felel meg, a bizottság a kérelmet nem teljesítheti s a 300 K segélyösszeg
nek beszüntetését s ujabb segélyezésekre fordítását határozza el. 

16. Jegyző bemutatja dr. Mátrai Ignácz kincstári erdészeti főorvos bejelen
tését, mely szerint az alapból 200 K-val segélyezett Lili leányát csak deczember 
hó folyamán, mikor az ellenség betörése elől Budapestre menekült, írathatta be 
egy itteni felsőbb leányiskolába, addig pedig magánúton volt kénytelen taníttatni, 
mert a máramarosszigeti felsőbb leányiskola, hova gyermekét beíratni szándéko
zott, kórházzá lett átalakítva, illetve berendezve. Egyultal kéri, hogy a segély 
ennek daczára egész összegében kiutaltassák. 

A bizottság a fenforgó méltánylást érdemlő okok figyelembevételével a 
kérelem teljesítését határozza el, egyúttal azt a javaslatot terjeszti Őexczellencziája 
elé, hogy amennyiben valamely szülő a háborúból folyó katonai intézkedések 
(tanintézetek lefoglalása, katonai elszállásolás, kórház czéljaira), vagy a vasúti 
forgalom korlátozása miatt, vagy az ország egyes részeinek az ellenség által történt 
ideiglenes megszállása, illetve a megszállás veszélyének fenforgása folytán gátolva 
van abban, hogy gyermekét az alapszabályzat 18. §-ban felsorolt tanintézetek 
valamelyikébe felvétesse, illetve járassa, a neki adományozott segély ennek daczára 
meghagyassék, ha a gyermek tanulmányait valamely más intézetben, vagy leg
alább magánúton tényleg folytatja. Szükségesnek tartja azonban annak a meg
szorításnak kimondását, hogy a magánúton tanuló gyermekek segélye csak a 



tanév végén s csak akkor folyósittassék, ha a szülő a bizonyítvány bemutatásával 
beigazolja, hogy gyermeke a magánvizsgálatot sikerrel leiette s felsőbb osztályba 
léphet. 

17. Jegyző bemutatja Fejér Kálmán főerdőmérnök beadványát, melyben 
bejelenti, hogy az alapból 200 K-val segélyezett Antal fiát a székelyudvarhelyi 
főreáliskolába irattá be; minthogy azonban a tanintézet október hó végén katonai 
czélokra lett lefoglalva, kénytelen volt fiát hazahozni, kisebbik gyermekével 
— Elemérrel — együtt Pásztón nagyanyjánál elhelyezni, annyival is inkább, mert 
a helybeli elemi iskolák, melynek III. osztályát kisebbik fia látogatta, járvány 
folytán bezárattak. 

Antal fia most magánúton tanul, Elemér pedig elemi iskolai tanulmányait 
Pásztón folytatja. Ez alapon kéri a segély változatlan meghagyását, esetleg Elemérre 
átruházását. 

A bizottság az előző pont alatti megokolással a segélyt Elemérre ruházza 
át, kinek mult tanévi bizonyítványa a szabályzat követelményeinek megfelel. 

18. Jegyző bemutatja Lehoczky György erdőtanácsos bejelentését, mely szerint 
az alapból 200 K-val segélyezett György fiát a beszterczebányai főgimnázium 
internátusába vétette fel; minthogy azonban az internátus a háborús állapot 
folytán nem nyilt meg, kénytelen gyermekét otthon magánúton taníttatni. 

A bizottság a 16. pont alatt hozott határozat alkalmazásával a segélyt válto
zatlanul meghagyja, azzal a korlátozással azonban, hogy az csak a tanév végén 
és csakis akkor lesz folyósítható, ha szülő beigazolja, hogy a magánvizsgálatot 
sikerrel letette és felsőbb osztályba léphet. 

19. Jegyző bemutatja Schwarz Rezső főerdőmérnök bejelentését, mely szerint 
az alapból 200 K-val segélyezett Hilda leányának taníttatását „a háború követ
keztében" beszüntetnie kellett s igy a segélyről lemond. 

A bizottság mielőtt érdemi határozatot hozna, felhívni rendeli nevezett 
főerdőmérnököt annak bejelentésére, hogy Hilda leányát magánúton tanittatja-e, 
illetve közelebbről jelölje meg azokat az okokat, melyek leányának taníttatását 
gátolják. 

20. Jegyző bemutatja özv. Bosnyák Mihályné kérvényét, melyben annak 
bejelentése mellett, hogy az alapból 300 K-val segélyezett Elemér fia a hadi
tengerészeti pály5ra lép, kéri a neki adományozott 300 K segélynek Margit 
leányára átruházását. 

Minthogy Margit leánygimnáziumba jár s igy az alapszabályzat rendelkezései 
szerint segélyben nem részesíthető, a bizottság a segélyösszeg beszüntetését és 
ujabb segélyezésekre fordítását határozta el. 

21. Jegyző bemutatja özv. Koschatzky Rezsőné kérvényét, melyben az Elemér 
fiának adományozott 200 K segélynek 300 K-ra leendő felemelését és László fiának 
utólagos segélyezését kéri. 

Minthogy az alapszabályzat rendelkezései szerint a tisztviselőnek árvái, 
ha bizonyítványaik, valamint az általuk látogatott tanintézetek az alapszabályzat 
követelményeinek megfelelnek, egyenként 300 K segélyben részesíthetők, a 
bizottság a földmivelésügyi miniszter ur jóváhagyásának fentartásával Elemér 



segélyének 200 K-ról 300 K-ra felemelését határozza el, mert a folyamodó 
férjének időközben történt elhalálozásával igényt szerzett arra, hogy gyermekeivel 
szemben az alapszabályzatnak az árvákra vonatkozó rendelkezései alkalmaztassanak. 

A folyamodó László fiának segélyezését azonban javaslatba nem hozhatja, 
mert László a szülői háznál elemi iskolába jár, s igy segélyben nem részesíthető. 

22. Jegyző bemutatja Zimann Ede erdőmérnök kérvényét, melyben Zoltán 
fiának segélyezését kéri. 

Minthogy a kérvény a pályázati határidő letelte után adatott be, s minthogy 
az alapszabályzat rendelkezése szerint a határidőn tul beérkező kérvények 
figyelembe nem vehetők, a bizottság a kérelmet elutasítani kénytelen. 

23. Jegyző bemutatja Gaál József irodatiszt kérvényét, melyben József 
fiának pótló segélyezéséért folyamodik. 

Minthogy folyamodó a kérvényét a határidő letelte után adta be, s ez 
alapon kérelmével már az eredeti segélykiosztás alkalmával el lett utasítva, a 
bizottság jelen kérelmét is elutasítani kénytelen. 

24. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszter ur a segélyezési 
javaslat előterjesztése alkalmával nem járult hozzá a bizottság ama javaslatához, 
hogy a leánygimnáziumba s az iparművészeti iskolába járó tanulók szintén 
segélyezhetők legyenek, s ebből folyólag az ily tanintézetekbe járó tanulók 
részére javaslatba hozott összesen 1300 K segélyösszeg felhasználatlanul maradt. 

Egyúttal ennek az 1300 K-nak, valamint a jegyzőkönyv 3—6, 13—15, és 
20. pont alatti határozatokkal beszüntetett 2200 K, összesen tehát 3500 K összeg 
ama részének felhasználása iránt, mely a 21. sz. alatti határozattal adomá
nyozott 100 K segélytöbblet levonása után fenmarad, azt a javaslatot terjeszti 
elő, hogy mindenekelőtt azoknak az özvegyeknek és tisztviselőknek segélyei 
egészíttessenek ki az alapszabály szerint adományozható maximális összegre, 
kik annak idején teljes összegű segélyben a kiosztandó segélyösszeg elégtelen
sége miatt nem részesülhettek; a még ezután is fenmaradó pénzösszegből 
pedig azoknak a tisztviselőknek adományozott segélyek emeltessenek fel, kik 
gyermekeiket megfelelő tanintézet hiányában kénytelenek házon kivül taníttatni. 

A bizottság a javaslatot elfogadva, a földmivelésügyi miniszter ur jóvá
hagyásának fentartásával 

a) özv. Giller Edéné Márta leányának adományozott 300 K segélyt 400 K-ra, 
özv. Gerő Gusztávné László fiának adományozott 300 K segélyt 400 K-ra, 
özv. Darkó Gáborné Jolán és Izabella leányainak adományozott 300—300 K 

segélyt 400—400 K-ra, 
Pásztor Sándor István és Gedeon gyermekeinek együttesen adományozott 

segélyt (300 K) 400 K-ra, 
Buhescu Terentius Ilona és Mariska gyermekeinek együttesen adományozott 

300 K segélyt 400 K-ra, 
Takács Miklós Ilona és Katalin gyermekeinek együttesen adományozott 

300 K segélyt 400 K-ra, 
Ittu Mihály János és Romulus gyermekeinek együttesen adományozott 

300 K segélyt 400 K-ra, 



Jamnitzky Antal Anna és Valéria gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Bárdos József Márta és Judit gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Nagy György József és Ferencz gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Bogdán Géza Margit és Malvin gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Polacsek Károly Ferencz és Karolin gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Mariányi János Dezső és Zoltán gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Chrenóezy Nagy Antal Elemér és Edith gyermekeinek együttesen ado
mányozott 300 K segélyt 400 K-ra, 

Bodor Gyula Gizella és Juliska gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, 

Pech Kálmán István és Zoltán gyermekeinek együttesen adományozott 
300 K segélyt 400 K-ra, egészítette ki. 

b) az alább felsorolt, házon kivül tanuló gyermekeknek és pedig: 
Jancsó Gyula Mariska leányának, 
Kayser Sándor Albert fiának, 
Kadácsi Bálint Aranka leányának, 
Szakmáry Ferencz Francziska leányának, 
dr. Mátrai Ignácz Marczel fiának, 
Hajdú Rezső Margit leányának, 
Munttanu Amadeus Livitts fiának, 
Hamar László Etel leányának, 
Érsek Árpád Tibor fiának, 
Furherr János Magda leányának, 
Ladányi Frigyes Jenő fiának, 
Regenhardt Pál Luczia leányának, 
Bartha Gábor Aranka leányának, 
Krajnyák János Vera leányának, 
Ranku Miladin Alicze leányának, 
Boór Károly Zoltán fiának, 
Brausil Miksa Stefánia leányának segélyét 200 K-ról 300 K-ra eme'.te fel. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. K. m. f. 

Arató Gyula s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, h. előadó. 

Téglás Károly s. k. 
miniszteri tanácsos, h. elnök. 

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


