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Erdészeti Rendeletek Tára. 
Jegyzőkönyv 

a földmivelésügyi m. kir. ministerium szolgálati ügyköréhez tartozó 
állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alap intéző bizott
ságának Budapesten 1898. évi július hó 23-án tartott rendes 

üléséről. 

Jelen voltak: Tavi Gusztáv főerdőtanácsos, h. elnök, Bartha 
Gyula főerdőtanácsos, Tomcsányi Gyula erdőigazgató, Simenszky 
Kálmán erdöfelügyelő, Szenes József erdőtanácsos bizottsági tagok, 
Törzs Kálmán erdőtanácsos, h. bizottsági tag, Nagy Károly erdő
tanácsos, a bizottság előadója, dr. Hoffmann Gyula erdész, az 
alap pénztárosa és Doroszlai Gábor alerdöfelügyelő, jegyzőkönyv
vezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést 
határozatképesnek nyilvánítva, megnyitja; továbbá megemlíti, hogy 
Szabó Adolf és Havas József bizottsági tagok távolmaradásukat 
kimentették. 

I. Előadó bemutatja Várnay Ödön m. kir. főerdész folyamod
ványát, melyben a gymn. I. oszt végzett Elemér fia részére mult 
évben engedélyezett 100 frt segélynek kifizetését kéri. 

Folyamodó fiát az elmúlt 1897/98. tanévben, mint magán
tanulót neveltetvén, kérése figyelembe nem vehető, még pedig a 
bizottságnak az 1893. évi július hó 20-án tartott ülésén hozott 
ama határozatánál fogva, mely szerint az engedélyezett segély 
csak akkor szolgáltattatik ki, ha a gyermek az alapszabályok 
2. §-ában megjelölt tanintézetek valamelyikében tényleg tanul. 

II. Előadó bemutatja a közzételt pályázati fölhivás folytán 
segély elnyerése iránt beérkezett kérvényeket éz az ezek alapján 
összeállított tájékoztató kimutatást. 

Egyúttal előadja, hogy a beérkezett 143 folyamodványban 
összesen 226 gyermek, még pedig 114 fiu-és 112 leánygyermek 
részére kérnek segélyt; minthogy azonban a szabályzat értelmében 
el nem engedhető kellékek hiánya miatt, valamint a segélyben 
való részesülés iránt intézkedést tartalmazó 6. §. alkalmazása folytán 
15 fiu- és 31 leánygyermek a pályázatból kiesik, az 1898,99. tan-
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évre kiosztható segélyösszegképpen megállapított 14,600 frt fölosz
tásával csak 99 fiu- és 81 leánygyermek vehető figyelembe. 

* 
A bizottság elsősorban egyenkint tárgyalta azokat a folya

modványokat, melyekben a szükséges kellékek kimutatva nem 
voltak s továbbá figyelembe véve a szabályzatnak a segélyben 
részesülés iránti egyéb föltételeit is, azt találta, hogy — ugy, a 
mint az előadó bejelentette — 15 fiu- és 31 leánygyermek a 
segélyezhetők sorából kiesik. 

Minthogy pedig a rendelkezésre álló 14,600 frt összegből, a 
szabályzat 4. §-ában megállapított 2 / 3 : lk arány szerint, 9700 frt 
fiu- és 4900 frt leánygyermekek segélyezésére fordítandó; és 
minthogy a szabályzat 7. §-a értelmében a legkisebb segélyösszeg 
100-, a legnagyobb — fölötte indokolt rendkívüli esetekre — 
200 frttal van megállapítva, ezen körülményekre, valamint a 
tájékoztató kimutatás adataira való tekintettel a bizottság elhatá
rozta, hogy a segélyben részesíthető 99 fiúgyermek közül 74-et, 
még pedig 41-et egyenkint 100 frtnyi, 20-at egyenkint 150 frtnyi 
és 13-at egyenkint 200 frtnyi, továbbá a segélyben részesíthető 
81 leánygyermek közül 34-et egyenkint 100 frtnyi és 10-et egyen
kint 150 frtnyi segélyben részesít. 

Az 1898/99. tanévben segélyeztetnek: 
1. a következő fiúgyermekek a) Merényi Gyula, Czobor 

Gyula, Várnay Elemér, Radó Endre, Lászlóffy Elemér, Petersberger 
Pál, Pető Endre, Pellion Árpád, Briestyánszky Sándor, Seyfried 
Ernő, Seyfried József, Kőváry József, Szimonisz László, Galló 
József, Szojka Ernő, Várnai Zoltán, Várnai Géza, Rezy Jenő, 
Sziklay Géza, Njegován Vladimír, Solcz Svetszár, Solcz Henrik, 
Polimacz György, Bossányi Kálmán, Horváth György, Csiby Lőrincz, 
Rákóczy Béla, Zachár József, Blattny Árpád, Illés László, Záreczky 
Pál, Földvári Adolf, Riesz Zoltán, Garcsár Sándor, Salix Gyula, 
Ritter Károly, Bálás Imre, Divald Géza, Steinhausz József, 
Verbovszky Pál, Verbovszky József, egyenkint 100 frttal; — V) 
Schuszter Árpád, Németh Pál, Wolff Dezső, Petersberger Frigyes, 
Briestyánszky András, Karácsony Sándor, Szojka Károly, Vassányi 
Mihály, Papp Gusztáv, Legányi Dezső, Blattny Tibor, Seeberg 
Móricz, Seeberg Frigyes, Wolfmau Gyula, Wolfinau Béla, Tellyes-
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niczky László, Divald Béla, Diószoghy Lajos, Cornides Donát, 
Sablic Budolf egyenkint 150 írttal; — c) Faller József, Belházy 
Ernő, Pukács Endre JenöíTy Miklós, Stark Aurél, Györké István, 
Bévész Gusztáv, Solti Ernő, Marenié Gusztáv, László Géza, Szilárd 
Béla, Brus Bogomir, Friebeisz Gyula egyenkint 200 írttal; — 
2. a következő leánygyermekek; a) Szmik Margit, Szmik Gizella, 
Spanyol Edit, Hantos Kornélia, Hantos Lujza, Molnár Ilona, Bodor 
Jolán, Héczey Irén, Jávorszky Ilona, Buday Stefánia, Derecskéi 
Mariska, Hengye Klementin, Seenger Márta, Pékh Ilona, Györké 
Lujza, Hammer Margit, Lange Mariska, Dávid Jolán, Trnovszky 
Berta, Vassányi Anna, Burdáts Irén, Solti Sarolta, Lisac Teréz, 
Pruzsinszky Bózsa; Balogh Margit, Kolmann Klementin, Czékus 
Lenke, Gyenge Róza, Eröss Mária, Földes Erzsébet, Striga Zorka, 
Jerbics Joka, Révi Irma, Révai .Ida egyenkint 100 frttal; — b) 
Rochlitz Vilma, Csaszkóczy Erzsébet, Tőig Vilma, Garic- Olga, 
Losert Sigismunda, Marcelly Malvin, Szántó Erzsébet, Benkő Elza, 
Nickmann Matild, Giricek Mária egyenkint 150 frttal. 

III. Az alap pénztárosa jelenti, hogy a bizottságnak a leg
utóbbi ülésen hozott határozata értelmében 100 (egyszáz) darab 
200 korona névértékű 4°/o-os koronajáradék értékpapírt és 100 
(egyszáz) darab 100 frt névértékű 41, /2°/o-kal kamatozó regálé 
kártalanítási kötvényt vásárolt s ezen, összesen 20,000 forint 
névértékű állampapírokat a Magyar leszámítoló- és pénzváltó-bank
ban elhelyezte. 

Az értékpapírok vásárlását és azok elhelyezését igazoló 
okmányok megtekintetvén, a bizottság a jelentést tudomásul veszi. 

IV. A pénztáros beterjeszti és fölolvassa az 1898. év II. 
negyedének végén mutatkozott pénztári álladékokról szóló kimuta
tást, a mely szerint az alap tulajdonát képezték : 

I. Értékpapírokban: 
A magyar leszámítoló- és pénzváltó

bankban 30,000 korona névértékű korona
járadék... . . . . . . — — . . . . . . — —- — — 15,000 frt kr. 

11. Készpénzben. 
1. A pesti első hazai takarékpénztárban 

a 39,443 e. sz. könyv szerint . . . ._. 5,000 frt — kr. 
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2. A magyar leszámitoló- és pénzváltó
bankban a 16,425. sz. könyv szerint „ . . . . 15,000 frt — kr. 

3. A magyar leszámitoló -és pénzváltó
bankban a 21,487. sz. könyv szerint . . . . . . 10,121 frt 50 kr. 

4. Az erdészeti házipénztárban ... . . . 15 frt 58 kr. 
Összesen 45,137 frt 08 kr. 

Ebből az összegből esik: 

1. Az alaptőkére: 
a) értékpapírokban... 15,000 frt — kr. 
b) takarékpénztári be

tétekben 4,917 frt 57 kr. 19,917 frt 57 kr. 

2. A folyó kezelésre : 
a) az 1897/98. tanévre 

megszavazott 14,500 írtból 
még ki nem fizetett összeg: 200 frt •— kr. 

b) az 1898 9. tanévre 
kiosztható segélyösszeg . . . 14,600 frt — kr. 

c) az 1898. évi tiszta 
jövedelem 10,419 frt 51 kr. 25,219 frt 51 kr. 

Összesen 45,137 frt 08 kr. 
Bemutatja és fölolvassa az alapnak az ülés napján mutat

kozó pénztári álladékáról szóló kimutatást, a mely szerint van: 

I. Értékpapírokban: 
A magyar leszámitoló- és pénzváltó

bankban elhelyezett 
a) 50,000 korona név

értékű koronajár. . . . . . . . . . 25,000 frt — kr. 
b) 10,000 frt névértékű 

regálé kárt. kötv. 10,000 frt — kr. 35,000 frt — kr. 

II. Készpénzben: 
1. A magyar leszámitoló-és pénzváltó

bankban a 21,487. sz. könyv szerint . . . . . . 11,328 frt 90 kr. 
2. Az erdészeti házipénztárban . . . __. 128 frt 51 kr. 

Összesen . . . . . . . . . 46,457 frt 41 kr. 
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Ebből az összegből esik: 

1. Az alaptőkére: 
értékpapírokban 19,917 frt 57 kr. 

2. A folyó kezelésre: 
a) az 1897 98. tanévre 

megszavazott 14,500 frtból 
még ki nem fizetett összeg 200 frt — kr. 

b) az 1898 99. évre se
gélykép kiszolgálható összeg 14,600 frt — kr. 

e) az 1898. évi tiszta 
jövedelem . 11,739 frt 84 kr. 26,539 frt 84 kr. 

Összesen 46,457 frt 41 kr. 
A bizottság a pénztáros ezen jelentősét is tudomásul veszi. 
Több tárgy nem lévén, a jegyzőkönyv aláíratott s az a 

szabályzat 5. §-a értelmében, jóváhagyás és a segélyösszegnek 
az 1898 99. tanévre való kiutalványozása végett, a tájékoztató 
kimutatással együtt, a földmivelésügyi m. kir. minister ur ő Nagy
méltósága elé terjesztetik. 

Kmf. 

Nagy Károly s. k., 
m. kir. erdőtanácsos, előadó. 

Tavi Gusztáv s. k., 
m. kir. főerdőtanácsos, elnök. 

Doroszlai Gábor s. k., 
kir. alerdőfelügyelő, jegyzőkönyvvezető. 


