
Erdészeti rendeletek tára. 

Körrendelet a földmivelési ministerium alá tartozó valamennyi 
hatósághoz. 

(Állami tisztviselők részérc Karlsbadban rendelkezésre álló ingyen lakás és orvosi 
segély ügyében.) 

189. elnöki sz. A m. k. belügyminister ur arról értesített, hogy 
dr. S t a n k o v á n s z k y János karlsbadi fürdőorvos, azon ajánlatot 
tette, hogy Karlsbadban lévő 795. szám alatti házának I-ső emeletén, 
két nagy, egészséges és teljesen berendezett szobát azon czélból bocsát 
a magyar királyi kormány rendelkezése alá, hogy azokban az 1884. 
évtől kezdve, egész az 1890. évig bezárólag, és pedig minden év 
áprilhó l-jétől októberhó i-jéig számítva, 2—2 magyar államhiva
talnok, a 12-ik rangosztálytól kezdve, egész a 8-ik rangosztályig, 
bezárólag 4 héten át szabadon s fizetéstelenül lakhassák, igy tehát 
a két szobában 6 havi fürdőszak alatt, mely szükség esetén 7 hóra 
is kiterjeszthető, 12 államhivatalnok szabad lakást nyer. Az orvosi 
kezelést a betegek a fent nevezett fürdőorvos által ingyen élvezik, 
minélfogva megérkezésük után, a szükséges utasítások elnyerése 
végett, nála azonnal jelentkezni tartoznak. 

Erről — a czimet — oly felhívással értesítem, miszerint alattas 
tisztviselőit tudósítsa, hogy a mennyiben ezen helyekre igényt tartva, 
azokat igénybe venni kívánják, minden év február 20-ig (a jelen 
évben kivételesen márczius l-ig) jelentsék be nekem, a gyógykezelés 
szükségességét igazoló orvosi bizonyítvány, nemkülönben kedvezőtlen 
anyagi viszonyaikat előtüntető igazolvány csatolása mellett azt, hogy 
betegségük állapotánál, s netáui egyéb viszonyaiknál fogva, mely idő
ben óhajtják igénybe venni ezen kedvezményt. 

Budapest, 1884. februárhó 10-én. 
A minister helyett: 

Matleliovits. 



Körrendelet valamennyi kincstári erdőhatóságnak. 

(A fontosabb gazdasági és műszaki teendőkről minden év január havában adandó 
jelentés ügyében.) 

A czélból, hogy az egyes erdőgondnokságokat kezelő erdőtisz
teknek, illetve főerdészeknek és erdészeknek egyenes alkalom legyen 
adva arra, hogy a közvetlen vezetésökre bizott kincstári erdőkerület 
érdekében részökről szükségesnek ismert fontosabb gazdasági és mű
szaki teendők iránt szakbeli javaslataikat jó előre megtehessék, uta
sítom az erdőhatóságot, hogy főnökének vagy főnöki helyettesének 
elnöklete alatt minden év január havának első felében az illető erdő
gondnokságok vezetőinek résztvétele mellett, rendes tiszti tanácskoz-
mányt tartson, s ennek alapján ugyancsak január havának végéig 
rövid pontozatokban foglalva jelentést tegyen nekem arról, hogy 
egyes erdőgondnokságokban, melyek azon fontosabb gazdasági, és 
műszaki teendők, melyeknek foganatosítása az előző évről egy vagy 
más okból esetleg elmaradt, s hogy melyek azok, melyeknek a 
beállott uj évben való foganatosítását a megtartott rendes tiszti 
értekezlet, vagy az erdőhatóság főnöke, ugy általános szolgálati mint 
műszaki, vagy gazdasági érdekből kifolyólag mulhatlanul szükséges
nek ismeri. 

A folyó 1884. évre teendő jelentés jövő márcziushó 5-ig elő
terjesztendő. 

Budapest, 1884. február 2-án. 
A minister helyett : 

Matlekovits. 


