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Az erdő vagyonváltsága ügyében értesülésünk szerint 
.a tárgyalások a földmivelésügyi'és pénzügyminisztérium kö
zött befejezéshez közelednek, minek megtörténtével remélhe
tőleg az érdekeltség is meghallgatásra fog találni. Minthogy 
előreláthatólag novelláris intézkedésre van szükség, való
színű, hogy-a március 31-ére kitűzött határidő . is további 
meghosszabbítást nyer. 

Felolvasások az Országos Erdészeti Egyesületben. A z 
Országos Erdészeti Egyesületben csütörtökön, február' hó 
22-én d. u. 5 órakor Fehér Dániel dr. főisk. adjunktus „A nö
vényélettani kutatások erdőgazdasági vonatkozásai" elmen, 
pénteken, február hó 23-án d. u. 5 órakor Róth Gyula m. kii', 
főerdőtanácsos, főiskolai tanár „Az erdőmívelés mai céljai és 
feladatai" cimen, végül pénteken, március hó 9-én d.-u. 5 óra
kor Kellé Artúr főisk. adjunktus „A káros erdei rovarok, el
szaporodásának meg gátlásáról" tart előadást. 

Személyi hirek. A in. kir. földmivelésügyi miniszter 
Fás Gyula miniszteri tanácsost folyó évi január hó végével 
állandó nyugalomba. helyezte. — A kormányzó Róth Gyula 
főerdőtanáosost az erdőimérnöki főiskola rendes tanárává a 
VI. f. o.-ba kinevezte, továbbá Páticél Ottó ny.. főerdőtaná-
ososnak hasznos szolgálatai elismeréséül a miniszteri taná
csosi címet adományozta. 

Halálozások. Kazy József báró v. b. t. t., a földmivelés
ügyi minisztérium nyug. államtitkára, január 28-án életének 
67-ik évében elhunyt. — Mikolasek, György ny. urad. főer-
dész, az OEE rendes tagja mult hó 23-án hosszú szenvedés 
után elhunyt. Béke hamvaikra. 

Adományok az Országos Erdészeti Egyesület támoga
tására. Az Erdészeti, Lapok novemberi számában felsorolt 
adományokon kívül azóta a következők folytak be: báró Bie-
dermann Rezső 10.000 K, gróf Károlyi József 8000 K, Ferenc 
bajor kir. herceg 50.000 K, Huszár Tibor hitb. 7000 K, veszp
rémi káptalan 2000 K, hajduliadházi csere- és nagye.rdőbir-
tokosság 1-000—1000 K, váci püsp. urad. 21.000 K, gróf Ká-
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rolyi Imre 1000 K, kultuszminisztérium (közalapitv. erdők) 
70.800 K, gróf Széchenyi Emil 10.000 K, Havas István 340 K , 
Tállya község 500 K, egri érsekség 37.020 K és egy vagon 
tűzifa természetiben, gróf Nádasdy hitb. 10.000 K, Qsztro-
luczky Miklós 10.000 K, bicskei közbirtokosság 1000 K, gróf 
Lónyay (Tábor 4000 K, József főherceg őfensége 17.500 K, 
nagyváradi 1. sz. káptalan 6337 K, Schulhof és Hecht cég 
600 K, gróf Károlyi László 40.000 K, gróf Apponyi Antal 
5000 K, gróf Degenfeld Pál 10.000 K. Fogadják a nemeslelkü 
adakozók áldozatkészségűkért ezen az uton is az egyesület 
őszinte köszönetét. 

A kormányzó Sopronban. Horthy Miklós, Magyaror
szág kormányzója a mult év december havában meglátogatta 
Sopront és résztvett a „eivitas fidelissiima"-nak a népszava
zás évfordulója alkalmával tartott ^emlékünnepélyén. Az ün
nepély során főiskolánk is ismételten szerepelt, bár az intézet 
megtekintését nem lehetett progTamimba venni, mivel az uj. 
felszerelés beszerzése csak most van folyamatban és még 
csak nagyon hiányos képet nyújthattunk volna. Főiskolánk 
ifjúsága közvetlenül Őfőméltósága személye körül teljesített 
szolgálatot. Az ünnepségek keretében a különböző testületek 
és szervezetek rövid üdvözlő beszéddel járultak a kormányzó 
elé. A főiskola rektora, Boleman Géza, valamint az ifjúsági 
kör elnöke, Suhajda Károly, ez alkalommal lelkes hazafiság-
ról tanúskodó beszéddel köszöntötték Öfőméltóságát. A rek
tor beszéde után Őfőméltósága azonnal feljegyeztette fő
iskolánk ügyét, az ifjúsági elnök lelkes szavai pedig szem
mel láthatólag megindították a kormányzót, de a nagyszámú 
közönséget is. Este a színházi díszelőadás után az ifjúság a 
hagyományos szalamandert járta bányamécsekkel ós fáklyák
kal, amit a kormányzó a színház erkélyéről nézett végig.. 
Ez alkalommal a magyarázatokkal szolgáló rektort ismétel
ten biztosította a kormányzó, hogy mindent meg fog tenni a 
főiskoláért, amit az ország mai helyzetében megtehet, egy
úttal felhatalamazta, hogy a főiskola szükségleteiről 
őt a kabinetiroda utján személyesen és közvetlenül tájé
koztassa. R. 



Főiskolai hirek. Január hó 22-én kezdődtek a m. kir. 
bánya- és erdőmérnöki főiskolán a kollokviumok, melyek feb
ruár hó 17-éig tartanak. Ezzel a nappal be is fejeződik a 
téli szemeszter. A február 18-ikával kezdődő nyári szemeszter 
első hetében a vizsgákat tartják meg, mig a beiratkozás a 
szemeszterre február 23. és 24-én történik. Az idei tanév át
meneti évet képez, amennyiben a bekövetkező 1923/24. tanév 
már 'szeptemberben fog kezdődni, nem októberben, mint 
ezideig mindig. Az idei nyári szemeszter július közepén 
végződik. A most bezáródó téli szemeszterben a főiskola 
négy évfolyamán a következő számú hallgatóság volt beirva: 
a bányamérnöki szakon: 37, 25, 30, 23, összesen 115, a vaskohó-
mérnökin 8, 7, 7, 9, összesen 31, a f émkohómérnökin 4, 1, ösz-
szesen 5, az crdőmérnökin 38, 45, 48, 69, összesen 200. A főis
kola beiratkozott egész hallgatóságának létszáma 351, ezen
kívül még számosan vannak, kik már mindent lehallgattak 
s igy beirva nincsenek, hanem csupán hátralékos vizsgáikra 
készülnek, melyeket ezideig még a háború okozta katonai 
szolgálat, illetve hadifogság miatt le nem tehettek Január 
hó 22-én nyílott meg egyúttal a főiskolai könyvtár ifjúsági 
olvasóterme, egyelőre szerény keretekben azzal a könyv- és 
folyóiratanyaggal, mely a Sopronba való átköltözés óta rész
ben bevásárlás, részben adományozás utján a főiskola rendel
kezésére áll. 

Felhívás a Selmecbányái főiskola összes volt hallgatói
hoz. A jelenleg Sopronban székelő m. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola e. i. rektora megkísérli, hogy szoros 
kapcsolatot létesítsen az Alma Mater és annak összes volt 
hallgatói közt. Erre nézve azonban az első lépés az lenne, 
hogy főiskolánk valamennyi volt hallgatója az alábbi adato
kat közölné a főiskola rektorával: név, születési hely és év, a 
főiskolára való beiratkozás éve, az oklevélszerzés éve, jelen
legi állás és teljes cím. A rektor megkísérli, hogy egyelőre a 
Bányászati és Kohászati Lapok, valamint az Erdészeti Lapok 
vendégszeretetét véve igénybe, minden a főiskolára, valamint 
annak volt hallgatóira vonatkozó fontos újdonságot rendsze
resen közöl, később ha a főiskola saját közlönyt tud kiadni, 



ezeket a híreket bővebben és részletekre kitérjedőbben fogja 
közzétenni. Ily módon a főiskola és volt hallgatói közt mint
egy bensőséges családi élet létesül, aminek nagy előnyeit 
ugy az Alma Mater, mint annak hallgatói fogják élvezni. 
A fentiekben kért személyi adatokat az egyes hivatalok vagy 
üzemek, bányatelepek egy-egy erre a fáradságra kész tagja 
írhatná össze és közölné alulirt rektorral, aki előre is köszöni 
a nemes cél érdekében való szíves fáradozását. Sopron, 3923. 
január 31-én. Dr. Boleman Géza, a főiskola ezidőszerinti 
rektora. 

Erdészeti Földméréstan. I. rész: Müszertan. Irta Jankó 
Sándor főisk. tanár. Ára litogr. mellékábrákkal együtt 1200 
K. Megrendelhető Horváth Kálmán és Társa könyvkereske
désében Sopron. 

Adományok a főiskola hőseinek emlékszobrára. Ujabban 
a következő adományok érkeztek be: 9. Mélt. özv. Vadas Je-
nőné 500 K . 10. Országos Erdészeti Egyesület 2000 K . 11. Fő
iskolai tanári kar 4200 K . 12. Lichner József gyűjtése 20.150 
K . 18. Rácz József, Pér község gyűjtése 5000 K . (8. alatt 
Vince 10.000 K . 15. Nagy István .10.000 K . 16. Ifj. Urszinyi 
György gyűjtése 17.250 K . 17. Jellasich László gyűjtése JLO.OOO 
K. 18. Rácz József Pér községi gyűjtése 5000 K . (8. alatt 
Pápay János (nem Mihály) gyűjtése 5000 K ) . „Bmléfcszobor-
bizottság". 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
i. 

Pályázati hirdetmény kopáríásitási jutalmakra. 

20.009/1923. — I. A. 3. sz. Az ország hegy- és dombvidékein elte
rülő és az 1879. évi X X X I . t.-c.-be foglalt erdőtörvény 165. §-a, to
vábbá az 1894. évi XII . t.-c. 13. és 14. |-ainak hatálya alá tartozó 
kopár és vízmosásos területeken az 1923."év tavaszán és őszén siker
rel teljesített. közérdekű erdősítések jutalmazására pályázatot hír--, 
detek és ez alkalommal az erdősítéseket végzett birtokosok (bérlők) 
részére öt jutalmat bocsátok versenyre és pedig: 

1. egy elsőrendű nagy jutalmat, 
2. egy másodrendű nagy jutalmat, 
3. egy harmadrendű nagy jutalmai. 


