
Temetésén a bányász—erdészvilág úgyszólván teljes 
számban vett részt. A bányamérnöki ós erdőmérnöki főiskola 
nevében dr. Mihalovits János prorektor, a bányászati és kohá
szati egyesület nevében Vizer Vilmos vezérigazgató, a 
„Selmecbányái Egyesület" nevében pedig dr. Ertl János 
orvos, egyetemi 'tanár búcsúztatta el. A szónoklatokban fel
emelő gondolatok hangzottak el, de amikor egykori diákjai
nak ajkán felzendült a „Ballag már a vén diák" lassított 
ütemű gyászdala, alig maradt szem könny nélkül. 

Megsirattuk tanárunkat, de egyben önkéntelenül azt az 
elvesztett valamit is, amit ebben a megcsonkított ország
részünkben ma sehol sem tudunk feltalálni. 

Nyugodjék békében! 

I R O D A L O M 

Könyvismertetés 

Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbaus. 
Irta Hühner Konrád dir., magántanár, a müncheni egyetemen, 
Neudamm 1924, Neumann 1. kiadása. 8 oktáv, 273 oldal, 2 térkép. 
Ára 9 aranymárka. 

Az újabbkori erdőművelési irodalomban különösen Mayr 
volt az, aki a növényföldrajzi vonatkozások fontosságát felis
merte s azokat ismert műveiben az erdőműveléssel kapcsolatba 
hozta. Az ő korai halála miatt elejtett fonalat vette fel ismét 
szerző, aki az igen széleskörű irodalom gondos átkutatása után 
fogott művének megírásához. Nem mellőzte e mellett a magyar 
irodalmat sem s jól esik idlézve látnunk Fékele és Blattny 
művét s a talajtani részben, amelyet Leininger-Westerburg 
Vilmos giróf, a béosi ióldoiívtelósd főiskola tanára írt, Treitz 
Péter, Cholnoky Jenő és Ballenegger műveit és kuitatásaiiit. 

A mű első része a klimai és talajtani tényezőknek a fane-
memekre való hatásával foglalkozik, a második rész az egyes 
fanemek földrajzi elterjedését, változásait és alakjait, a harma
dik rész a fanemeknek az erdőben való együttélésének feltéte
leit és körülményeit tárgyalja. 



A német nyelven is hozzáférhető magyar 'forrásműveket 
szerző figyelembe vette s így növényföldrajzi megállapításai 
hazánkra vonatkozóan általában helyesek. Helyünk nem engedi 
meg, hogy a szerzőt részletesebben kövessük érdekes és tanul
ságos fejtegetéseiben s arra kell szorítkoznunk, hogy azoknak, 
akik erdészeti botanikával és az erdőműveléssel behatóan fog
lalkoznak, müvét melegen figyelmükbe ajánljuk. (B.) 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. A magyar királyi földmívelésügyi minisz
ter előterjesztésére Kovács Gábor miniszteri tanácsosnak nyug
díjaztatása ailkalmáhóll ia közszolgállat terén szerzett érdemei 
elismeréséül a helyettes álilamttitkári címet adományozom. 

Kelt Biid'apestem, 1925. évi április hó 14. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesz
tésére megengedem, hogy Szabó József miniszteri tanácsosnak 
nyugalomhavonuiMsa altalmábóT aiz erdészeti szolgálat terén 
szerzett érdemeiért elismerésem tudítull adassék. 

Kelt Budapesten, 1925. évi április hó 14. napjám 
• Horthy s. k. 

Mayer s. k. 
A magyar királyi föildimívelésügyi má>ni)szter előterjesz

tésére Konok Tamás főerdóltamócsiosnak nyuigalo-miriahelyeziése 
aflkalmábóll iaz erdészieti szolgálat terén szerzett érdemeiért a 
miniszteri tanácsosi címet adomány ózom. 

Kelt Budapesten, 1925. évi április hó 14. napjám 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

Mind a három (kitüntetés hosszú, érdemekben dús közszol
gálat jutalma. Kovács Gábor főleg az erdőrendezési szolgálat 
köréiben szerzett kiváló érdemeket, hosszú ildőn (keresztüli vezetve 
a kincstári uradalmak nem egy erdőrendezőiségét, majd a köz
pontban a (kincstári erdőrendezési és építészeti ügyosztályt, 
legvégül pedig az áltadános erdőirendezési üigyoszitáily élére 
került. A háború alatt, Téglás Gábor halála után, mint kor
mánybiztos, a kárpáti falvak felépítését vezette és sikerrel tető 
alá hozta. 


