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ERDÉSZETI RENDELETEK TARA. 

KÖRRENDELET. 

Valamennyi törvényhatóságnak. 

(A szállítási engedélyhez kötött hasznos emlős állatok és madarak
ról szóló törvényes intézkedések kijátszásának megakadályozása 

tárgyában.) 

10Ö.941/904. földm. min. Értesítem a törvényhatóságot, hogy 
a szállitási engedélyhez kötött hasznos emlős állatok és madarak 
védelméről szóló törvényes intézkedések kijátszásának megakadá
lyozása végett a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur folyó évi 
július 8-án kelt 36.722/VI. számú leiratával, a m. kir. posta- és 
távirdahivatalokat, valamint a vasúti és hajózási vállalatokat utasí
totta, hogy az élő állatokat tartalmazó küldeményeket csak abban 
az esetben fogadják el szállításra, ha azok ugy vannak csomagolva 
és lezárva, hogy a postahivatalok, illetőleg vasúti és hajózási válla
latok a küldemény tartalmát könnyen ellenőrizhessék. A mennyiben 
pedig a felvételnél a küldeményt tartalmazó állatok fajának meg
határozása tekintetében kételyek merülnének fel, nevezetesen, ha 
az illető felvevő közegek az állatokat nem volnának képesek fel
ismerni, mint olyanokat, melyek szállítása nincsen engedélyhez 
kötve, a szállítmányt csak az esetben fogadják el, ha a feladó 
helyhatósági bizonyitványnyal bizonyítja a madarak s illetve emlős 
állatok szállithatását. 

Ezen rendelkezés érvényesithetése végett az 1894. évi XII. t.-czikk 
57. és 58. §-a alapján a mezőgazdaságra hasznos állatok védelme 
érdekében 24.655/VII—1. 1901. F. M. szám alatt kiadott körrendelet 
kiegészítéséül, a belügyminiszter úrral egyetértőleg rendelem, hogy 
az idézett körrendelet 4-ik §-ának 2-ik bekezdésében emiitett 
hatóságok abban az esetben, ha a szállítmányt felvevő közegek 
részéről, annak tartalmát illetőleg, kételyek merülnének fel, a feladó 
kérelmére, a fentiek értelmében szükséges igazolványt — a szállít
mány tartalmának faj és darabszám szerinti kitüntetése mellett — 
állítsák ki. 
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Egyúttal felhívom a törvényhatóságot, hogy ezen körrendeletem 
közhírré tétele és végrehajtása iránt haladéktalanul intézkedjék. 

Budapest, 1904. évi november hó 30-án. 

a m. kir. földmivelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdő
tisztek gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizottságának Budapesten, 

folyó évi október hó 15-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 

J e l e n v o l t a i : Horváth Sándor miniszteri tanácsos elnök, Nagy Károly 
erdőtanácsos előadó, Tavi Gusztáv miniszteri tanácsos, Laitner Elek erdőigazgató, 
Lászlóffy Gábor főerdőtanácsos, Szenes József erdőtanácsos bizottsági tagok és 
Térfi Béla főerdész jegyzőkönyvvezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést határozatképesnek 
nyilvánítván, megemlíti, hogy Havas József, Simenszky Kálmán és Tomcsányi 
Gyula bizottsági tagok távolmaradásukat kimentették. 

I. A jegyző felolvassa az alapnak az elmúlt évnegyed végén mutatkozott 
álladékáról az alap vagyonát kezelő miniszteri házipénztár és a számvevőség 
erdészeti csoportja által összeállított kimutatást, mely szerint 

az alap álladéka 1904. évi szeptember h ó 30-án: 
I. Kötvényekben: 

a) A magyar leszámítoló és pénzváltó bankban elhe
lyezett 165,000 korona névértékű 4%-os korona-

A miniszter helyett: 
Rapaies, 
államtitkár. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

járadékkötvény 165,000 K. — f. 
b) A magyar leszámítoló és pénzváltó bankban a 

33,836. számú betétkönyvben elhelyezett takarék
betét - 13,619 22 

//. Készpénzben: 
a miniszteri házipénztárban 

,1 \J I „ 
Összesen I 179,753 K. 19 f. 

1,133 „ 67 ,. 

Ebből az összegből esik: 
/. alaptőkére : 

a) értékpapír — ._ 
b) takarékbetét . . . ... 
c) készpénz ~ 

106,000 K. — f. 
1,077 „ 16 „ 

107,077 K. 16 f. 
//. folyó kezelésre: 

a) értékpapír 
b) takarékbetét 
c) készpénz ._. . 

59,000 K . — . 
12,542 „ 36 „ 

1,133 ,. 67 „ 72,676 K- 03 f. 
Összesen 179,753 K . 19 f. 
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A folyó kezelésnél kimutatott 72,676 K. 03 f.-ből esik : 

a) az 1904/1905. tanévre engedélyezett segélyekre ... 38,150 K. — f. 
b) az 1904. évi tiszta jövedelemre 34,526 K- 03 f. 

II. Előadó bemutatja az 1903. évi zárószámadásról szóló felmentvényeket. 
A bizottság megbízza a jegyzőt, hogy a felmentési rendelvényeket az alap 

volt felelős számadóinak: Qurányi István m. kir. főerdésznek és Huttya Pál 
m. kir. erdőszámtisztnek kézbesítse. 

III. Az előadó bemutatja a magyar leszámítoló és pénzváltó banknak a 
„Budapesti tüdőbetegek Erzsébet-szanatórium egyesülete" által kibocsátott sors
jegyek vételére vonatkozólag tett ajánlatát. 

A bizottság, miután egy előbbi határozata alapján az alap vagyonát kama
tozó értékpapírokba fekteti, az ajánlat felett napirendre tér. 

IV. Előadó bejelenti, hogy özv. Poldner Adolfné egy kérvényt nyújtott be, 
melyben a fiának, Pataki Albertnek adományozott 200 K- segélyt is az ugyan
csak 200 K. segélyben részesített másik fiára, Oszkárra kérte átruházni, mert 
Albert fia betegsége miatt iskolába nem járhat. Egy későbbi beadványában 
azonban fiának felépülését jelenti be és egyben felvételi bizonyitványnyal igazolja, 
hogy Albert fia a főgymnasium V. osztályába íratott be. 

A bizottság a bejelentéseket tudomásul veszi és az első bejelentés után 
visszatartott segély-részlet kifizetését rendeli el. 

V. Előadó bemutatja özv. Homolka Lajosné beadványát, melyben jelenti, 
hogy az alapból 200 korona segélyt nyert Mária leánya — gyengélkedése miatt 
— nyilvános iskolába nem járhat és tanulmányait magán uton fogja végezni. 

A bizottság a bejelentést tudomásul véve, a 200 K. segély beszüntetését 
határozza el. 

VI. Előadó bemutatja Deák János főerdész kérvényét, melyben az Andor 
fia részére adományozott 300 K. segélynek János fiára vagy Valéria leányára 
való átruházását kéri, mert Andor fia katonai alreáliskolába vétetett fel és ennél
fogva az alapszabályok szerinti segélyben nem részesülhet. 

Nevezett főerdész János fiának az elmúlt tanévről annak idején bemuta
tott bizonyítványa a szabályok követelményeinek megfelelő nem volt és igy a 
segélyátruházásnál figyelembe nem jöhet. Valériára való átruházást azonban a 
bizottság arra való tekintettel, hogy nevezett főerdész mindkét gyermeke után 
annak idején segélyt csak a segélyösszeg elégtelensége miatt nem kapott, telje-
sitendőnek tartja, de csak 200 K. erejéig, egyrészt mert nevezett főerdész, ha 
annak idején csak leánygyermeke után folyamodik, ugy csak 200 K. segélyben 
részesül, másrészt pedig, mert az alapszabályok kifejezetten akként intézkednek, 
hogy az évenkint kiosztás alá kerülő segélyösszegből a leánygyermekek csak íh 
részt kaphatnak, minélfogva Valériának csak az V. pont alatt felszabadult 200 K. 
adományozható. A fenmaradó 100 koronát a bizottság az alaptőkéhez csa
tolni rendelte. 

VII. Előadó bemutatja Puza Ilona beadványát, melyben bejelenti, hogy 
Elvira leánya, miután korhiány miatt felsőbb leányiskolába fel nem vették, a 
nagybocskói elemi iskola V. osztályába jár. 
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Minthogy az elemi iskola V. osztályának tananyaga a polgári leányiskolák 
I. osztályának tanagyagától lényegesen nem tér el, a bizottság a segélyrészletek 
további folyósítását határozta el. 

VIII. Előadó bemutatja Kovács Pál m. kir. erdész kérvényét, melyben 
bejelenti, hogy a 200 korona segélyben részesített Irma leánya a Szt.-Ferencz-
rendi nővérek nagyszebeni zárdájában havi 8 K. kedvezményben részesül és 
kéri a segély további meghagyását. 

A bizottság a bejelentést tudomásul veszi és a fenforgó körülmények 
mérlegelésével a segély meghagyását határozza el. 

IX. Előadó bemutatja özv. Batyka Jánosné beadványát, melyben a Zoltán 
fiának adományozott 300 K. segélyt megköszönvén, Elemér fia részére is némi 
segély adományozását kéri. 

A bizottság, minthogy a segélyek kiosztásánál már amúgy is tekintetbe 
vette azt a körülményt, hogy folyamodónak két iskolába járó ellátatlan gyer
meke van, a kérelmet teljesíthetőnek nem tartja. 

X. Előadó bemutatja özv. Basa Lajosné kérvényét, melyben annak bejelen
tése mellett, hogy a 300 K. segélyben részesített Károly fia katonai alreál-
iskolába vétetett fél, kéri az útiköltségek mintegy 100 K. megtérítését, illetve a 
segély egy részének folyósítását. 

A bizottság a kérelmet, mint alapszabálylyal ellenkezőt, teljesíthetőnek nem 
tartja és a 300 K- segély beszüntetését rendeli el. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
Kmf. 

Nagy Károly s. k. Horváth Sándor s. k. 
előadó. elnök. 

Térfi Béla s. k. 
jegyzőkönyvvezető. 


