
K Ü L Ö N F É L É K 

H A L Á L O Z Á S O K . 

Pribnow Pál ny. erdátanácsos szeptember hó 5-ón életének 
69. évében Besztercén elhunyt. 

'Sigmond Elek dr. műegyetemi tanár, az európai hírű tudós 
szeptember hó 30-án elhunyt. 

Nyugodjanak békeben! 

S Z E M É L Y I H l í t E K . 

A magyar királyi földművelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Egly József m. kir. főerdőtanácsost szolgálattételre a 
minisztérium II . főosztályába osztotta be s egyben Jonásch Kor
nél erdőtanácsost Kirá lymezőről , Benkovits Károly m. kir. főerdő-
mérnököt és Kertész István m. kir. erdőmérnököt Szombathely
ről, Velics Gyula m. kir főerdőmérnököt Diósgyőrből , Holbay Mik
lós m. kir. erdőmérnököt Sopronból , Orbán László m. kir. erdő-
mérnököt Gödöllőről , végül Zoltán János m. kir erdőmérnököt 
Kaposvár ró l Budapestre áthelyezte és szolgálattételre ugyancsak 
a minisztérium II . főosztályába osztotta be. 

• 
A magyar királyi íö ldmíve lésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében vitéz Simonkay Gyida m. kir. erdőtanácsost K o m á r o m 
ból Budapestre áthelyezte és szolgálattételre a minisztérium I I . 
főosztályába osztotta be. Egyben a komáromi m. kir. erdőigazga
tóság főnöki teendőinek ellátásával Bárány Károly főerdőtaná-
csosi c ímmel és je l leggel felruházott m. kir. erdőtanácsost bízta 
meg. 

# 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Selmeczy Mihály m. kir. főerdőmérnököt Léváról áthe
lyezte Szombathelyre a m. kir. erdőigazgatósághoz, továbbá 
Rohosy Soma m. kir. főerdőmérnököt Szombathelyről áthelyezte 
Lévára és megbízta a m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével. 



A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében áthelyezte Marói hy Emil m. kir. főerdőtanácsost Győr
ből Ungvár ra és megbízta az újonnan szervezett ungvári m. kir. 
erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával. 

* 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Terényi József m. kir. segéderdőmérnököt Diósgyőrből 
Gödöllőre áthelyezte és a gödöl lő i m. kir. állami és koronaura
dalmi erdőhivatal vezetésével megbízta. Köröskényi Béla m. kir. 
segéderdőmórnököt pedig Miskolcról Diósgyőrbe áthelyezte és a 
niagysomi m. kir. erdőhivatal vezetésével megbízta. 

* 
A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében Szabó Mihály m. kir. erdőmérnököt Diósgyőrből áthe
lyezte a m. kir. erdőigazgatósághoz Miskolcra, Kuthi István m. 
kir. segéderdőmérnököt Gödöllőről áthelyezte Diósgyőrbe és meg
bízta a gy 7 er tyánvölgyi m. kir. erdőhivatal vezetésével, végül 
Matolcsy Andor m. kir. segéderdőmérnököt Miskolcról áthelyezte 
Diósgyőrbe ós megbízta a szentléleki m. kir. erdőhivatal veze
tésével. 

A magya r királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében áthelyezte Kanyó István m. kir. erdőmérnököt Zalaeger
szegről Keszthelyre a m. kir. erdőfelügyelőségi .kirendeltséghez, 
vitéz Faragó Endre m. kir. e rdőmérnökgyakornokot pedig Keszt
helyről Szombathelyre a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

* 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Kerkápoly Géza m. kir. segédmérnököt a szegedi m. kir. 
erdőhivatal vezetésével megbízta, Vendel Aladár m. kir. erdőmér
nökgyakornokot Budapestről áthelyezte a m. kir. erdőigazgató
sághoz Győrbe, végül Kerpán Béla in. kir. erdőmérnökgyakorno
kot Rozsnyóról áthelyezte Miskolcra és szolgálattétere a m. kir. 
erdőfelügyelőséghez osztotta be. 

* 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Bévay Ferenc m. kir. erdőtanácsost Győrből áthelyezte 
Rahóra és megbízta az építésvezetői teendők ellátásával, Kutasy 
Viktor m. kir. erdőmérnököt Miskolcról áthelyezte Ungvárra és 
megbízta az építésvezetői teendők ellátásával, Galambos Gáspár 
m. kir erdőmérnököt Diósgyőrből áthelyezte Rahóra és meg
bízta az erdőgazdasági felügyeleti tiszti teendők ellátásával. 
Bartha Lajos m. kir. segéderdőmérnököt Egerből áthelyezte Bus-



tyaházára és megbízta az építésvezetői teendők ellátásával és 
végül Szilas Géza m. ikir. segéderdőmérnököt Miskolcról áthelyezte 
ugyancsak Bustyaházára és a kerületi erdőrendezői teendők ellá
tásával hízta meg. 

# 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
vitéz Kristófy Gyula m. kir. főerdőmérnököt Keszthelyről áthe-
helyezte Ungvárra és szolgálattételre a gazdasági kirendeltség
hez osztotta be, Cehe József m. kir. főerdőmérnököt Veszprém 
bői áthelyezte Munkácsra és megbízta a munkácsi m. kir. erdő
felügyelőség vezetésével, Burdáts János m. kir. főerdőmérnököt 
Balassagyarmatról áthelyezte Ungvárra és megbízta az ungvári 
m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével, Urbánfy Jenő m. kir. főer
dőmérnököt Miskolról, vitéz Sóváry Géza. m. kir. erdőmérnököt 
Hajdúböszörményből áthelyezte Ungvárra a m. kir. erdőigazga
tósághoz, Gereházi Károly m. kir. e rdőmérnökgyakornokot Mis
kolcról áthelyezte Bustyaházára a m. kir. erdőigazgatósághoz, 
végül Zsirai Mihály ni. kir. e rdőmérnökgyakornokot Királyhal
máról áthelyezte Bah óra a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Kiss Aladár 
főerdőbiztost a szolgálat érdekében Kassáról Husztra áthelyezte 
a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

* 
A magyar királyi fö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében Szentistvány Aladár m. kir. erdőmérnököt Sopronból át
helyezte Bahóra ós megbízta a faraktár ügyeinek ellátásával, 
Mestyanek István xn. kir. erdőmérnököt Mezőhegyesről áthelyezte 
Dolhára és megbízta a dolhai és ravaszmezői m. kir. erdőhivata
lok vezetésével, vitéz Ortutay Pál m. kir. segéderdőmérnököt Szé
kesfehérvárról áthelyezte Ungvár ra a m. kir. erdőigazgatósághoz, 
Pammer Dezső m. kir. segéderdőmérnököt Sopronból áthelyezte 
Kőrösmezőre és megbízta a feketetiszai alsó és felső m. kir. erdő
hivatalok vezetésével, Vámosi Ferenc m. kir . segéderdőmérnököt 
Miskolcról áthelyezte Bahóra és megbízta a raJhói m. kir. erdő
hivatal vezetésével, Huszár Károly m. kir. segéderdőmérnököt 
Miskolcról áthelyezte Poroskőre és megbízta a poroskői m. kir. 
erdőhivatal vezetésével, Ladányi Béla m. kir. segéderdőmérnököt 
Szegedről áthelyezte Bercsény Tifalvára és megbízta a bercsényi-
falvai m. kir. erdőhivatal vezetésével, Gyarmathy Endre m. kir. 
segéderdőmérnököt Szegedről áthelyezte Nagybocskóra és meg
bízta a nagy^bocskói m. kir. erdőhivatal vezetésével. Szügyi Gyula 
ru. kir. segéderdőmérnököt Debrecenhői áthelyezte Trebusafejér-
patakra és megbízta a trebusafejérpataki m. kir. erdőhivatal ve-



zetésével, Csabán István m. kir. eegéderdőmérnököt Gödöllőről 
áthelyezte Tiszabogdányba és megbízta a tiszabogdányi alsó és 
felső m. kir. erdőhivatalok vezetésével, Moyses Ferenc m. kir. 
segéderdőmérnököt Ungvárró l áthelyezte Felsőszínevérre és meg
bízta az alsó és felsőszenevéri m. kir. erdőhivatalok vezetésévek 
Kletz Károly m. kir. e rdőmérnökgyakornokot Miskolcról áthe
lyezte Mezőhátra és ideiglenesen megbízta a mezőháti m. kir. 
erdőhivata l vezetésével, Kovács Árpád m. kir. erdőmérnökgyakor
nokot Sátoral jaújhelyről áthelyezte Hátmegre és ideiglenesen 
megbízta a hátmegi m. kir. erdőhivatal vezetésével, Petri János 
m. kir . e rdőmérnökgyakornokot Zalaegerszegről áthelyezte Német-
mokrára ós ideiglenesen megbízta a németmokrai és oroszmokrai 
in. kir. erdőhivatalok vezetésével, Kemény Lajos m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Békéscsabáról áthelyezte Osernoholovára és 
ideiglenesen megbízta a csernoholovai m. kir. erdőhivatal veze
tésével, Béky Albert m. kir. e rdőmérnökgyakornokot Debrecenből 
áthelyezte Técsőre és ideiglenesen megbízta a técsői m. kir erdő
hivatal vezetésével, végül Jerőme René m. kir. erdőmérnökgya
kornokot Budapestről áthelyezte Tiszabogdányba és ideiglenesen 
megbízta a tiszaiközi m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
Rőczei Géza m. kir. főerdőméxnököt Debrecenből, dr. Földes Ká
roly m. kir. erdőmérnököt pedig Győrből áthelyezte a m. kir. erdő
igazgató ságiioz Ungárra és megbízta előbbnevezettet az erdőgaz
dasági birtokoknál a felügyeleti-tiszti teendők, utóbbnevezettet 
pedig a kerületi erdőrendezői teendők ellátásával. 

# 

A m. kir. íö ldmíve lésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
a felszabadult felvidéki területeken átvett erdőmérnökök közül 
Szilvay József főerdőtanácsost Arany idáró l áthelyezte Ungvárra, 
Buday Aladár erdőtanácsost Felsőbalogról , Jurkovich János erdő-
tanácsost pedig Rozsnyóró l áthelyezte Miskolcra és mindhármat 
megbízta az erdőgazdasági felügyeleti tiszti teendők ellátásával, 
a kárpátaljai területen átvett erdőmérnökök közül pedig Zimay 
János erdőtanácsost megbízta a nagybocskói faraktár ügyeinek 
ellátásával, Bugarin Eduárd erdőmestert áthelyezte Perecsenyről 
a m. kir. e rdőigazgatósághoz Ungvárra , Mészáros Sándor erdő
mestert Alsókalocsáról áthelyezte a m. kir. erdőigazgatósághoz 
Rahóra, Vaszócsik Theodor erdőmestert Nemetmokráról áthelyezte 
Husztra a m. kir. erdőfelüggyelőséghez, Jackovics Péter erdőmér
nököt Bustyaházáról áthelyezte Husztra és megbízta a huszti m. 
kir. erdőhivatal vezetésével, Izsák Emánuel erdőmérnököt Lyutá-
ról áthelyezte Ókemencére és megbízta az ókemencei m. kir. erdő
hivatal vezetésével, Mitró Sándor erdőmérnököt Csernaholováról 



áthelyezte Perecsenybe és megbízta a perecsenyi m. kir. erclőhiva-
tal vezetésével, ifj. Paulyuk József erdőmérnököt Bustyaházáról 
áthelyezte a m. kir. erdőigazgatósághoz Rahóra, végül Pakk Antal 
erdőmérnököt áthelyezte Bustyaházáról a m. kir. erdőigazgatóság
hoz Ungvárra . 

ÚJ ERDÖMÉRNÖKÖK. 

A M. Ki r . József Nádor Műszaki ós Gazdaságtudományi 
Egye tem Bánya-, K o h ó - és Erdőmérnöki Karán az 1939. évi októ
ber hó 4-én tartott erdőmérnöki I I . szigorlaton Bandii Imre, Kiss 
Imre és Palkó László erdőmérnöki oklevelet nyert. 

A S Z L O V Á K ERDŐ- ÉS F A G A Z D A S Á G PIACRENDJE. 

Szlovákia közgazdaságának legfontosabb pillére a fa. Nem 
lehet csodálni tehát, h o g y független állami életének legelső szaka
szában is annak a birodalomnak a példájához igazodik, amely 
bel- ós külpoli t ikáját egyaránt befolyásolja. 

A németországi mintát Szlovákia csaknem teljes egészében 
magáévá tette, amikor a ko rmány ez év június végével megalakí
totta a Szlovákiai Erdő- és "Fagazdasági Tanácsot és azt a leg
messzebbmenő hatáskörrel ruházta fel. 

A Tanácsnak 20 tagja van, akiknek a megbizatása 3—3 évre 
szól. A magángazdaságot 11 tag képviseli, ezeket az erdőbirto
kosság, a fűrészüzemek és a fakereskedők érdekképviseletei 
választják. M a g a a Tanács az egész gazdasági ágnak a csúcs-szer
vezete, amely a gazdaságügyi minisztérium felhatalmazása alap
ján az összes szükségesnek látszó intézkedéseket életbe léptetheti, 
a fenntartásához szükséges járulékokat beszedheti és határoza
tainak a poli t ikai hatóságok útján érvényt szerezhet. Hyenformán 
tulajdonképpen összekötő kapocs a magángazdaság és az állami 
akarat között és működésétől Szlovákia igen sókat vár . 

Feladatai közül kétségtelnül a használatok szabályozása és 
a lakosság, illetőleg az ipar szükségleteinek a kielégítése a leg
fontosabb. Ebből a célból j o g a van az év i termés nagyságát és 
esetleg választékok szerinti eloszlását meghatározni és a termei
vények árát megszabni. Hatáskörébe tartozik továbbá a kereslet 
és kínálat közötti szükséges egyensúly biztosítása, az erdőgazda
ság jövedelmezőségének a fenntartása, a lánckereskedelem kikap
csolása, a kivi tel i rányítása és a belföldi felhasználás ellenőrzése. 
Ezzel természetesen együtt j á r a korszerű erdő- és fagazdasági 
statisztika kiépítése, a külföldi szakkörökkel való szoros együtt
működés, az erdőápolás, fafeldolgozás és értékesítés legcélraveze-

í 



több módozatainak a felkutatása, a termelés mennyiségének és 
minőségének ál landó fokozása, az összes fafeldolgozó üzemek 
munkájának ellenőrzése, újak alapításának az engedélyezése és a 
gazdasági v a g y egyéb szempontból nem kívánatosaknak a meg
szüntetése. 

A z intézmény tehát valóban nem szűkölködik hatáskörben, 
illetőleg teendőkben és — a külföldi szaklapok szerint — ha irá
nyítása hivatott férfiak kezében lesz, céljának meg is fog felelni. 

F E L H Í V Á S . 

A z erdőmérnökök ezidei lelkigyakorlatát a „Manrézá"-bun 
f. hó 26—30-án tartjuk, vagy i s a le lkigyakorlat kezdődik f. hó 
26-án (csütörtökön) este fél 8-kor és végződik 30-án (hétfőn) reg
gel 8 órakor. 

A teljes ellátás három és fél napra 18 pengő. Felkérem t. 
szaktársaimat — elsősorban azokat, akik már kaptak meghívót --
jelentkezés esetén küldjék vissza mielőbb a válaszlevelezőlapot. 

Viszont azokat a t. szaktársaimat, akik meghívó t eddig nem 
kaptak és jelentkezni óhajtanának, kérem, igényeljenek tőlem 
meghívót . 

Czillinger János. 
Budapest, IV. , Apponyi- tér 1. 

A rend kedvéért! 

N a g y o n kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar 
erdőtisztikar tagjainak név-, cím-, rang- és lakásváltozását nekünk 
minden alkalommal bejelenteni, hogy mindenkinek megadhassuk, 
ami őt megilleti. 

A z „Erdészeti Lapok" esetleg elveszett példányainak a pót
lását is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink és előfizetőink 
cím- és lakásváltozásukat velünk idejében közlik. 

Kér jük azonban, h o g y a pótlás iránti igényüket az illető 
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni, 
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni. 




