


Jaccard: A ía szerkezeti elemeinek élettani szerepe. (Fonctions 
physioloques des éléments constitutifs du bois.) 183—187. old. 

Az edénynyalábok, rostok és cellulák hivatását magyarázó rövid 
összefoglalás. 

K Ü L Ö N F É L É K 
HALÁLOZÁS. 

Szederjei O. Jenő t 
A késő ősz ismét súlyos áldozatot szedett körünkből. Nov. hó 17-én, 

73 éves korában, Budapesten elhunyt Szederjei O. Jenő ny. erdőfőta-
nácsos, a régi magánuradalmi tisztikar egyik jólismert kiválósága. 

1870-ban született a szatmármegyei Nagymajtényban. Már mint 
gyermek az erdő szépségének a rabja, és középiskolai tanulmányainak 
az elvégzése után 17 éves korában beiratkozik a selmeci akadémiára. 
Minden szünidejét gyakorlati ismereteinek a gyarapítására fordítja 
abban az uradalomban, melynek a szolgálatába lép, mihelyt oklevelét 
megszerzi, és azután 47 évig példás hűséggel, lankadatlan szorgalommal 
szenteli minden erejét Károlyi Alajos gróf erdőgazdasága fejleszté
sének. 

A Szatmár és Szilágy vármegyékben elterülő hatalmas hitbizo
mányi birtokon egymásután több erdőgondnokság kezelését bízza rá 
kenyéradója, aki maga is mélységesen szereti az erdőt, és annak jövője 
érdekében semmi áldozattól sem riad vissza. A régebbi, csak kihaszná
lásra törekvő kezdetleges rendszer így alakul át gondosan végzett fel
újításokkal, telepítésekkel és lelkiismeretes erdőápolással tartamos, kor
szerű gazdasággá. 

A szép fejlődésben Szederjei O. Jenőnek jelentős része van, föl
desura ezt teljes elismeréssel méltányolja. Amikor Trianon román 
kézre juttatja a hatalmas birtok legnagyobb részét, a tulajdonos bizalma 
alapján az időközben vezető állásba került erdőtiszt látja el a „földbir-
tokreiorm" fájdalmas műveletének a lebonyolítását és a csonkaországi 
5000 k. holdnyi, bérbeadott mezőgazdasági terület felügyeletét. Mert 
erdő csak 700 k. hold maradt ideá t . . . 

Jenő bátyánk azonban fáradhatatlanul dolgozik a szűkebb kere
tek: között is: tényleges szolgálati idejének utolsó éveiben 300 k. hold 
gyönyörű új telepítéssel gyarapítja az erdő területét. Lelkes erdészmun
káját nemcsak a tanulmányutat járó főiskolai ifjúság csodálja meg. 
hanem a hivatalos helyek is őszinte tisztelettel tartják nyilván. 

A valóban jól megérdemelt nyugalom sem a tétlenség ideje. A 
szaklapokban egymásután jelennek meg a kiváló erdőgazda tanulmá
nyai, amelyek az alapos tudás, a kitűnő gyakorlati érzék, a bőséges 
tapasztalat és a széles látókör tanubizonysági. 

Kárpátalja hazatérése után Jenő bátyánk minden évben hónapo
kat tölt kincstári erdőgondnok fiánál, csillogó szemmel meséli élményeit, 
s mi ^fiatalok" megindultan, irigykedve hallgatjuk... 

Most elment hát Ö is! . . . Sírjánál, a farkasréti temetőben ott volt 
szakunk apraja-nagyja, búcsút venni Tőle, akit mindenki csak tisztelt 
ós szeretett. 

Nemes erdészszíve a szebb magyar jövő időtálló tölgyeinek vetett 
gondos ágyat; nyugodjék békében! 



SZEMÉLYI HÍREK. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter Biró Zoltán ny. miniszteri 

tanácsos, felsőházi tagot, az Országos Erdészeti Egyesület ügyvezetőjét, 
a Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének a jelölése alapján az 
1943. évi július hó 1. napjától számított 3 év tartamára az Országos 
Mezőgazdasági Biztosító Intézet központi igazgatóságának a tagjává 
nevezte ki. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Heinrich Viktor bányaügyi 
főtanácsost az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület kép
viseletében az Országos Természetvédelmi Tanács tagjává kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Wáchter Gyula m. 
kir. főerdőmérnöki címmel és jelleggel felruházott m. kir. erdőmérnököt 
Keszthelyről Komáromba és a m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével bizia 
meg. Szügyi Gyula m. kir. főerdőmérnököt pedig Keszthelyire és a m. 
kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetésével bízta meg. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Gyarraathy Endre 
m. kir. főerdőmérnököt Nagybocskóról Rahóra és erdőigazgatósági fel
ügyeleti tiszti teendők ellátásával bízta meg, továbbá Kühne Gábor m. 
kir. erdőmérnököt Felsővisóról Nagyboeskóra, Várkonyi László m. kir. 
erdőmérnököt Havasmezőről Felsővisóra (vaséri erdőhivatal)1 és Szikra 
Ernő m. kir. segéderdőmérnököt Rahóról Havasmezőre és megbízta az 
ottani m. kir. erdőhivatalok ellátásával. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bán István ideiglenes minő
ségű .m. kir. erdőmérnököt áthelyezte Miskolcról a rahói m. kir. erdő
igazgatóság kerületébe Máramarosszigetre és megbízta az ottani m. kir. 
fürészüzem vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte vitéz Bodri László 
m. kir. erdőkezelési gyakornokot a marosvásárhelyi m. kir. erdőigazga
tóság kerületéből a m. kir. erdőfelügyelőséghez Désre és Bajna Antal 
m. kir. erdőkezelési gyakornokot Désről a marosvásárhelyi m. kir. erdő
igazgatóság kerületébe. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Sármezey Tibor 
m. kir. erdészeti üzemi segédtisztet Miskolcról a bustyaházai — és Csiz
madia Gyxda m. kir. erdőkezelési gyakornokot Bustyaházáról a miskolci 
m. kir. erdőigazgatóság kerületébe. 

A Z ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÓ INTÉZETBEN AZ 
1943. ÉVRE KÖTENDŐ KÖTELEZŐ BALESETBIZTOSÍTÁSOK. 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter úr erre vonatkozó 216.700/1943. 

sz. rendelete a Budapesti Közlöny november 25-i 286. számában jelent 
meg; és lényegében ugyanazt tartalmazza, mint az előző évi intéz
kedések, amelyek egyikét, teljes terjedelmében lapunk 1939. évi XI. 
füzetében (1060. old.) közöltük. 

Ismételten felhívjuk az érdekeltek figyelmét arra, hogy az ős
termelésszerű erdei termelésben alkalmazott munkavállalók közül bal
esetbiztosítási kötelezettség alá csak azok esnek, akik az 1907: X L V . 
t.-c. 1. §-a értelmében gazdasági cselédek (tehát, akiknek az alkalmaz-
.tatása a 70.000/1934:VL—3. F. M . számú rendelet 4. pontjában foglalt 
feltételeknek megfelel), vagy akik őstermelésszerű erdőüzemekben 
használt gazdasági gépek mellett dolgoznak, és ezért az 1912:VIII. t.-c. 
5. §-a alapján —• mint gazdasági gépmunkások — esnek balesetbizto
sítási kötelezettség alá. 



A rendelet hangsúlyozza, hogy az „A" mintájú összeírási és ki
vetési lajstromba csupán azok a gazdasági munkavállalók vehetők fel, 
akik az 1907 :XLV. t.-c. 1. §-a értelmében gazdasági cselédnek tekin
tendők, tehát csakis azok, akik gazdaságba legalább egy hónapi idő
tartamra, személyes és folytonos szolgálatra, időbérért (de nem napi
bérért), alacsonyabbrendű munka végzésére szerződtek el. 

A napszámosok, szakmánybéresek, részesek nem esnek kötelező 
balesetbiztosítás alá. Az ilyeneket csak önkéntes biztosítás útján, mint 
rendkívüli tagokat lehet az OMBí-ban biztosítani, személy szerint egy 
naptári évre és a bejelentéssel egyidejűleg lefizetendő 5 P díj ellenében. 

Megjegyezzük még, hogy a kormány az OMBI balesetbiztosításai
nak az ügyköréi a visszatért erdélyi és keleti, valamint délvidéki terü
letekre is kiterjesztette. 

Az „Erdészeti Lapok" 1943. évi XII. füzetének a 
H I R D E T É S E I . 

A petit betűs vagy táblázatos hirdetések díja imillimétereiikint 
60 fillér. A legkisebb hirdetés ára 5 P. A támpéldány ára drbonkint 2P. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság Besztercén 1943. évi decem

ber hó 20-án d. e. 10 órakor az erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 
(I. em. 72. ajtó) nyilvános írásbeli versenytárgyalás útján eladja a Nagy-
rebra község tulajdonához tartozó „Kapota" nevű erdőben az A. g. o. 
Ii. vs. 52., 53., 54. erdőrészleteiben kitűzött 29 k. hold területen lábon 
álló fatömeget. 

Az eladásra kerülő erdőterület leírása a következő. Fafaja: bükk 
(10), sűrűsége: 07, kora: 100 év. 

Az erdőrész Nagyrebra község határában terül el, Kisrebra máv. 
állomástól kb. 11 km távolságra, ebből 9 km műút, 2 km erdei-út. 

Az árverési feltételek az erdőigazgatóság segédhivatalában a 
hivatalos órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlattevők zárt borítékban lepecsételt ajánlataikat 1943. évi 
december hó 20-án 10 óráig adhatják be a besztercei m. kir. erdőigaz
gatóság árverési bizottságához. 

Az ajánlatoknak tartalmazniok kell: a 44.000/1943. és 45.500/1943. 
K. M . sz. rendeletekben feltüntetett minőségi és vastagsági osztá
lyok szerint a bükk-szerfa m 3-éért, a bükk-tüzifa ürmééért felajánlóit 
egységárakat. , 

A bánatpénz 2.500 pengő, amelyet a fent jelze ft időpontig postán az 
erdőigazgatóság letéti csekkszámlája javára (161.356. sz. „Erdőigazgató
ság letéti számla Beszterce" címen) kell befizetni. 

Beszterce, 1943. évi november hó 25-én. 
(3019. sz.) M. kir. Erdőigazgatóság. 

(6741/1943.) 

Szakvizsgázott vadó'r azonnali belépéssel alkalmazást kaphat erdélyi 
(Csik vm.) kiterjedtebb nagyvadas bérterületen. Csak olyanok nyújtsák 
be írásbeli pályázatukat, akiknek megfelelő ajánlatuk és magashegy
ségi gyakorlatuk van lovag Rothermann Rudolf erdőhivatal ához 
Csepreg, Sopron vm. (2204. sz.) 




