
vásárhelyt vértanúhalált halt Martonosi Gáliíy Mihálynak. 
Az udvarhelymegyei Székelykereszturon született 1872 jan. 
6-án. Középiskoláit a székelyudvarhelyi reí. kollégiumban 
végezte 1889-ben. Ezután Selmecbányára ment az erdé
szeti akadémiára. Az akadémia elvégzése után szolgálatát 
a szászsebest m. kir. erdőhivatalnál kezdte meg; az állam
vizsga letétele után mint erdőgyakornok és erdészjelölt 
szolgált a besztercebányai és kolozsvári erdőigazgatósá
goknál és a bustyaházi erdőhivatalnál. 1901-ben lett m. kir. 
erdész a kolozsvári erdőigazgatóság központi szolgálatá
ban. 1905-ben a bustyaházi erdőrendezőség vezetésével 
bizatott meg. Később mint főerdész, rövid ideig Görgény-
szentimrén mint erdőgondnok, majd Orsován mint kerületi 
megbízott teljesitett szolgálatot, mig 1914 április havában 
főerdőmérnöki minőségben a földmivelésügyi miniszt. I. B. 
főosztályába rendeltetett be, ahol a kincstári gazdasági 
ügyek osztályában érvényesítette a külső szolgálatban 
szerzett bő gyakorlati ismereteit. Egyideig Kaán K. h. 
államtitkár mellett az Erdő- és Faügyek Orsz. kormány-
biztösságánal is dolgozott. 

1918-ban erdőtanácsossá, 1921-ben pedig főerdőtaná-
csossá neveztetett ki. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Személyi hirek. A Kormányzó Ö Főméltósága a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter előterjesztésére az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámában Ráduly János miniszteri 
tanácsosi cimmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost miniszteri 
tanácsossá, Harnernyik Béla főerdőtanácsosi cimmel és jelleggel 
felruházott erdőtanácsost és Jakab István erdőtanácsost í'őerdő-
tanácsosokká kinevezte, továbbá Lehrmann Béla és Földváry Miksa 
erdőfelügyelőknek a főerdőtanácsosi cimet és jelieget, végül Pukács 
Endre erdőtanácsosi cimmel felruházott loerdőmérnöknek az erdő
tanácsosi jelleget adományozta. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter kinevezte Szecsődy József, 
Mayer Aurél és Baumann Béla főerdőmérnököket a VII. fizetési 



osztályba erdőtanácsosokká, Botos Géza, Kalmár Elemér, Tóber 
Samu és Biró Jenő erdőmérnököket íőerdőmérnökökké, végül 
Borovszky Pál segéderdőmérnököt erdőmérnökké. 

A Kormányzó Ő Főméltósága a m kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter előterjesztésére Bund Károlyt, az 0. E. E. titkárát 
közalapítványi lőerdőtanácsossá nevezte ki. 

Halálozások. A földmivelésügyi minisztérium tisztikarát és 
az 0. E. E.-et súlyos veszteség érte két régi rokonszenves tagjának 
váratlan halálával. Kovács Aladár és Szókolóczy József ny. min. 
tanácsosokat szólította el a sors kérlelhetetlen rendelkezése az elők 
sorából, kik mindketten még nem régen ügybuzgó munkásai voltak 
a magyar erdészetnek. Kovács Aladár szolgálatának javarészét a 
lippai m. k. íőerdőhivatal kerületében, Szókolóczy József pedig 
Máramarosban (Németmokra) töltötte, de mindkettő nyugalomba
vonulásukig már hosszabb idő óta a kincstári erdők központi 
adminisztrációjánál működtek. Emlékezetüket a magyar erdészet 
kegyeletesen megőrzendi! — Polgár József, az 0. E. E. rendes 
tagja elhunyt. Béke hamvaikra! 

Változások az Országos Erdészeti Egyesület személy
zetében. Gaal Károly kir. tanácsos, a Gazdasági Munkáspénzíár 
ny. osztályvezetője és az 0. E. E. pénztárosa f. é. július hó végével 
ez utóbbi állásáról lemondott. Az egyesület legrégibb tisztviselőjét 
veszti el távozásával, aki 1889 óta, tehát több mint három évtizeden 
át példás odaadással, meleg ügyszeretettel és ritka munkabírással 
látta el a reá bízott teendőket. Eleinte mint irodatiszt, majd mint 
irodavezető, 1905 óta pedig mint pénztáros működik s különösen 
ebben az utóbbi felelősségteljes és terhes állásban pontos és lelki
ismeretes munkájával, amely vajmi gyakran messze a hivatalos 
órákon tul is lekötötte, méltán reászolgált az egyesület elismeré
sére és hálájára. Sajnálattal látjuk kiválni kipróbált munkaerejét 
az egyesületi tisztikarból! 

A legközelebbi jövőben lemondás következtében távozik 
Lehoczky János min. irodafőtiszt is az egyesületnél betöltött iroda
tiszti állásából. Az 1912. év eleje óta állott az egyesület szolgálatában, 
ahol munkakörét szintén odaadással és nagy szorgalommal látta el. 

Az 0 . E. E. hivatalos órái Bund Károly egyesületi titkár
nak közalapítványi főerdőtanácsossá történt kineveztetése követ
keztében egyelőre csakis délután 4—7 óra között lesznek. 

Főiskolai hirek. A m. k. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskola valamennyi rendes tanára az V. fizetési osztályba soroz-



tátott. Ezzel egyfelől a tanári kar régi óhaja teljesült, másfelől a 
főiskola egyetemi színvonala is határozottabb kifejezésre jut. — 
A Roessemann és Kühnemann R.-T. budapesti igazgatósága a m. / 
kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola ut- és vasútépítési tan
széke részére vasúti fénymásolati! rajzokat küldött. 

Erdei kihágások gyors letárgyalása, Az Erdészeti Lapok 
1922. évi november havi füzetében közöhük a belügyi miniszter 
urnák az erdei kihágások és az erdőkre vonatkozó kivételes jog
szabályokba ütköző kihágások tárgyalása és az Ítéletek végrehajtása 
tárgyában 131525—1923. B. M. szám alatt a törvényhatóságok első 
tisztviselőihez, valamint az államrendőrség főkapitányaihoz intézett 
körrendeletét. 

Miután az egyes rendőri büntető bíróságok még most sem 
fordítanak kellő gondot ezen kihágások körüli eljárásra s az idézett 
körrendelet ellenére az eljárást még ma is késedelmesén folytatják 
le, a földmivelésügyi miniszter ur felkérésére a belügyi miniszter 
ur 84830—1923. B. M. szám alatt ujabb körrendeletben utasítja az 
I. fokon eljárni hivatott rendőri büntető bíróságokat, hogy az emiitett 
kihágási ügyekben az eljárást soron kivül sürgősen folytassák le 
és a jogerős ítélettel kiszabott büntetést késedelem nélkül hajtsák 
végre. Vajha e körrendeletnek meg lenne a kivánt eredménye. (Pu.) 

- . — : 

H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K . 

Hirdetmény. 
Az 1923. évben az őszi erdészeti államvizsga 1923. évi novem

ber hó 19-én és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 1923. 
év őszén erdészeti államviszgát tenni szándékozók felhivatnak, hogy 
szabályszerűen felszerelt kérvényeiket az ehhez szükséges enge
dély iránt a földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának 
cimére (Budapest, V., Országház-tér 11. sz.) legkésőbb 1923. évi 
augusztus hó végéig küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgához bocsátásra azok is igényt tart
hatnak, akik az előirt gyakorlati szolgálattal nem rendelkeznek, 
ha igazolják azt, hogy a gyakorlati szolgálatban mutatkozó hiá
nyosság önhibájukon kivül, valamely — a háborúval kapcsolatos 
méltánylást érdemlő ok következtében állott elő. 

Budapest, 1923 augusztus hóban. 
M. kir. földmivelésügyi minister. 


