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K Ü L Ö N F É L É K 
HALÁLOZÁS. 

Tóth József erdőmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia erdő-
tanácsosa, a Kisfaludy Társaság birtokainak kezelője, ref. presbiter, tart. 
hadnagy f. hó 7-én életének 45. évében hosszú szenvedés u tán elhunyt. 

Karunk egyik legbuzgóbb, kiváló eredményeket elért tagját vesz-
tet tük el benne, aki — bár tanársegédi állásból került egy szövevényes 
ügyű erdőgazdaság élére — igen rövid idő alatt nemcsak rátermettségé-
nek, kitűnő gyakorlati érzékének adta bizonyságát, hanem ötletes kezde-
ményező készségével a célszerű újí tások egész sorában korszerűsítette a 
kezére adott üzemet. 

Ennek igazolására álljon itt a Magyar Tudományos Akadémia 
gyászjelentéséből szó szerint vett alábbi idézet. 

„Ritka tehetségű s épp oly ritka buzgalmú tisztviselője volt az 
Akadémiának. A rábízott erdőket mintaszerűvé fejlesztette s amellett, 
hogy minden tekintetben széppé és gondozottá emelte, egyszersmind 
nagyon jövedelmezővé is tette. 

Elhúnyta az Akadémia Gazdasági Hivatalára és gazdaságai veze-
tésére valóban pótolhatatlan veszteség". 

Csendesen, szerényen, csak a munkának és családjának élt, de 
szakszeretete és baráti készsége mindnyájunk kincse volt. 

Nyugodjék békében! 

SZEMELYI HÍREK. 
A Kormányzó Űr Ö Főméltósága a m. kir. honvédelmi miniszter 

előterjesztésére a honvédelem érdekében kiváló buzgalommal teljesített 
hasznos munkásságukért Gyulay Zoltán bányamérnöknek, MAORT ter-
vezési osztálya főnökének, a „Bányászati és Kohászati Lapok" szerkesz-
tőjének, valamint Bősze Kálmán erdőmérnöknek, a MAORT építésvezető 
mérnökének a Polgári Honvédelmi Bronz Érdemkeresztet méltóztatott 
adományozni. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az elhúnyt vitéz Fejérváry 
Károly országgyűlési képviselő, vármegyei vadászati felügyelő helyébe 
Beszterce-Naszód vármegye területére a vármegyei vadászati felügyelői 
tisztség ellátásával Muttnyánszky Jenő ny. min. tanácsost, besztercei la-
kost bizta meg. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Adomány István (Sopron), 
Nyirádi Lajos (Keszthely), Várszegi Ferenc (Aszód) és i f j . Agfalvi Imre 
(Esztergom) oki. erdőmérnököket a m. kir. erdőmérnökök személyzeti 
létszámába a X. fizetési osztályba ideiglenes minőségű m. kir. segéd-
erdőmérnökké kinevezte. 

A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
rektora az 1943. évi december hó 31-i hatállyal Kresadló József quaestort 
a VII. fizetési osztályba műszaki tanácsossá, quaestorrá nevezte ki. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Madas András m. ,kir. erdő-
mérnököt áthelyezte Bustyaházáról Felsőszinevérre és megbízta az ot-
tani m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Lambert ćyőző m. kir. erdő-
tanácsost Naszódról Budapestre áthelyezte és szolgálattételre a földmí-
velésügyi minisztériumba osztotta be. 
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Grösz József kalocsai érsek Benkő Béla érseki erdőmérnököt fő-
erdőmérnökké nevezte ki. 

Albrecht kir. herceg ő fensége Biczó Rezső fhgi főerdőmérnöküt 
erdőtanácsossá nevezte ki és megbízta a Pélmonostor székhellyel felál-
lított uradalmi központi erdőfelügyelőség vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Nagy József m. kir. erdészeti 
üzemi tisztet áthelyezte Rahóról az állami erdőgazdasághoz Telkibányára. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszer az államerdészeti egyéb szak-
személyzet létszámába a XI. fizetési osztályba Aponyi József (Zebegény), 
Garami Árpád (Ungvár), és Bánfai Mihály (Diósgyőr-Vasgyár) műszaki 
altiszt m. kir. főerdőőröket, Zemkó István (Tiszabogdány) szakaltiszt 
m. kir. főerdőőrt, Balázs Ferenc (Kistopolya)| honvéd műszaki altisztet, 
Gchs Lajos (Dolha) és Mészáros Tibor (Répáshuta) szakaltiszt m. kir. 
főerdőőröket m. kir. erdészeti üzemi segédtisztekké, Preiner Gyida 
(Léva) oki. erdészt, Csecsur Mihály (Ungvár), vitéz Endrei Illés (Páskóc). 
Frantz Lajos (Kisbodak), Papp Ferenc (Körmend) és Hujber Mihály 
(Perkáta)] képesített alerdészeket ideiglenes minőségű m. kir. erd. üzemi 
segédtisztekké,Bérci Antal (Ungpéter), Matkovics Antal (Munkács), Posta 
Miklós (Kiskunhalas), Fodor Imre (Bustyaháza), Maár Károly (Felsővisó), 
Dombai József (Ungvár) és Horváth Károly (Malomrét) I. osztályú al-
tiszt m. kir. erdőőröket m. kir. erd. üzemi segédtisztekké, Halomházi PÚI 
(Görgényorsovâ); és öhlmann Vilmos (Somogyvár) I. osztályú altiszt m. 
kir. erdőőröket ideiglenes minőségű m. kir. erd. üzemi segédtisztekké, 
Rátkai Károly (Hátmeg), I. osztályú altiszt m. kir. erdőőrt m. kir. erd. 
üzemi segédtisztté, Lutter Miksa (Bábolnapuszta) ménesbirtoki erdőőrt, 
Pintér Lajos (Regöly) képesített alerdészt, Szotyori Ferenc havidíjas 
üzemi alkalmazottat (Görgényszeg) és Logojda^Mihály (Ungvar)j I. osz-
tályú altisztet ideiglenes minőségű m. kir. erd." üzemi segédtisztekké. 
Daliás Dániel (Esztergom) I. osztályú altiszt m. kir erdőőrt üzemi se-
gédtisztté, Molnár Rezső havidí jas üzemi alkalmazottat (Malomrét) ideig-
lenes minőségű m. kir. üzemi segédtisztté, 

továbbá Varga László (Felsőilosva), Takácsy Sándor (Ózd); képe-
sített alerdészeket, Elsik Rudolf (Görgényszentimre) I. osztályú altiszt 
m. kir. erdőőrt, Komáromi Dezső (Káld) képesített alerdészt, Hauk 
András (Antalóc), Veress Albert (Dombhátfürdő\, Varga János (Radnót-
fája), Komlósi Sándor (Komárom), Hegedűs Mátyás (Baja), Schneider 
Ferenc (Óradna)j, vitéz Nagy Imre (Doroszló) és Győr fi István (Görgény-
szentimre) I. osztályú altiszt m. kir. erdőőröket, Németh Gyula (Markaz), 
i f j . Kozma Mihály (Losonc), Széles Vencel (Tiszacsege), Bauer János 
(Kaposvár^ Hegedűs Nándor (Jászszentlászló), Fekete Ferenc (Nyírbátor), 
Barabás Ferenc (Alsóbölkény), Pataky Sándor (Beszterce), Morócza Ka-
roly (Aszófő), Kelecsényi László (Tótmegyer), Kövesdy Károly (Magyar-
almás)! és Fiktusz József (Nagybánya) képesített alerdészeket ideiglenes 
minőségű m. kir. erdőkezelési gyakornokokká kinevezte. 

A BÜKKFA ÁLGESZTJEr 
A szakkörök előtt eléggé ismeretes, milyen hosszadalmas — de 

sajnos meddő — vita folyt régóta arról, csökkenti-e az álgeszt a bükkfa 
értékét vagy sem. 

Ma, amikor a fával a legnagyobb mértékben takarékoskodnunk 
kell, a végleges válaszra nem várhat tunk tovább. 

A M. Kir. Földmívelésügyi Minisztérium I /A . főosztályának a 
meghívására tehát a Nemzetközi Erdészeti Központ kebelében meg-
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alakult Nemzetközi Faértékesítő Bizottság részéről kiküldött szakértők 
ezévi február 24-én Budapesten értekezletet tartottak, amelyen a kér-
dés összes részleteit behatóan megtárgyalták. A következő napokban a 
vita eldöntéséhez szükséges gyakorlati adatokat is beszerezték, még-
pedig részben a Furnír és Lemezművek Rt. újpesti telepén, részben a 
miskolci m. kir. erdőigazgatóság vágásterületein és faraktáraiban vég-
zett helyszíni tanulmányozás során. 

A lelkiismeretes vizsgálat igen figyelemreméltó eredménye az a 
minden kétséget Ifizáró megállapítás, hogy a fafeldolgozó ipar részéről 
az álgesztes bükkfával szemben tannsított tartózkodás teljesen alaptalan 
és súlyos károkat okozott eddig is nemcsak hazánk, hanem egész 
Európa közgazdaságának, mert az erősméretű bükkrönkök amúgyis 
egyre csökkenő mennyiségét az átvétel megtagadásával még inkább 
apasztotta. 

A tudományos kutatás igen tekintélyes kísérleti anyag feldolgo-
zása alapján bebizonyította, hogy az egészséges álgeszt a műszaki tulaj-
donságok tekintetében — az ütő-hajlítószilárdság kivételével — telje-
sen egyenlő értékű a bükk egyéb fűrészeivel, az erdőgazdaságnak tehát, 
komoly kötelessége, hogy ebben az irányban a fafeldolgozó iparnak kellő 
felvilágosítással szolgáljon, és átvételkor a megokolatlan kifogásokat 
visszautasítsa. 

A gyakorlatot érdeklő adatokról rövidesen, részletes tájékoztató 
jelenik meg a ,,Holz als Roh- und Werkstoff" c. folyóiratban, a kérdés 
összes vonatkozásait pedig tudományos formában a Nemzetközi Erdé-
szeti Központ ,.Siivae Orbis" c. kiadvány-sorozatának egyik kötete fogja 
feldolgozni. M. 

Az „Erdészeti Lapok" 1944. évi IV. füzetének a hirdetései. 
A hirdetések díja: a szövegmagasság minden milliméteréért 1 P. 

A legkisebb hirdetés ára 10 P. A támpéldány ára árbonkint 3 P. 

SZEGEDI LEMEZGYÁR 
ÉS FAIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZEGED 

KÖZPONTI IRODA: CSANÁDI-UTCA 1. TÁVBESZÉLŐ: 10-47 

GYÁRTELEPE: R Ó K U S I F E K E T E F Ö L D E K 140. S Z Á M 

V Á S Á R O L : BÜKK-, HÁRS-, ÉGER- ÉS 3ÁVORRÖNKŐT 
(1211. sz.) 

Mintegy 3000 kat. holdnyi erdőbirtokom kezelésére folyó év július 
1-től egyévi próbaidőre erdészt keresek, aki egy kisgazdaságot is el 
tudna vezetni. A családi és eddigi szolgálati viszonyok s a fizetési igé-
nyek megjelölése szükséges. Gróf Zichy Meskó Jakab, Boldogkőváralja. 




