
K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozások. Dabasi H a l á s z Géza nyug. m. kir. erdöfel
ügyelő, a szab. osztr. magy. ál lamvasúttársaság uradalmainak volt 
igazgatója, egyesületünk igazgatóválasztmányának tagja, fo lyó évi 
május hó 15-én életének 66-ik évében Budapesten meghalt . A meg
boldogul t 1885. évben lépett állami szolgálatba. Szolgálatát a rékási 
m. kir. erdőrendezőségnél kezdte, majd 1887. évben az erdészeti aka
démia erdőrendezőségi tanszékéhez került tanársegédnek. Innen az 
ungvári erdőfelügyelőséghez, majd 1890. évben a pécsi erdőfei-
ügyelőség vezetésével bízatott meg. 1904. évben a budapesti erdő
fe lügyelőség élére került. Állami szolgálatából 1906-ban vált meg, 
amikor is meghívás folytán a szab. osztr. magy. államvasúttársaság 
igazgatóságához Tav i Gusztáv ny. min. tanácsos vezérigazgató 
mellé helyettesként nyert beosztást. Tavi halála után pedig igazga
tója lett az említett uradalomnak. Dabasi Halász Géza nemcsak 
mint buzgó választmányi tag és az uradalom igazgatója fejtett ki 
érdemes működést, hanem mint j ó kolléga is általános közkedveltség
nek örvendet t . Holttestét május hó 18-án helyezték örök nyuga
lomra a budai farkasréti temetőben, nagy részvét mellett. 

T e o d o r o v i t s Ferenc ny. m. kir. főerdőtanácsos, a király
halmi m. kir. erdőőri szakiskola igazgatója, egyesületünk alapító 
tagja, f o l y ó évi május hó 7-én életének 68-ik évében Kiskunhalason 
elhunyt, Szolgálatát mint műszaki dí jnok a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál kezdte meg 1887. évben, innen a liptóujvári szakiskolá
hoz került vezetőnek, ahol 1921-ben történt nyugalombavonulásáig 
úgyszólván egész szolgálati ideje alatt a szakiskola felvirágoztatá
sának szentelte életét. A z erdészeti 'altisztképzés körül hervadha
tatlan érdemeket szerzett. A keze alól kikerült tanítványai minden
kor szeretettel fognak kiváló tanítómesterükre visszaemlékezni. 

G e n e r s i c h Sándor ny. min. tanácsos, fo lyó évi június hó 
5-én 64 éves korában Esztergomban meghalt . A megboldogul t leg
utóbb a pilis.maróti vallásalapítványi erdőhivatalnak volt a veze
tője. 40 évet megha ladó szolgálat után 3 évvel ezelőtt vonult nyu
galomba. Béke hamvaikra. 

Kaán Károly ny. földmívelésügyi államtitkár kitüntetése a 
Magyar Tudományos Akadémián. Általános elismeréssel adóztunk 
Kaán Károly ny. fö ldmívelésügyi államtitkárnak akkor, midőn 
Csonkaországunk egyik legnagyobb kincséről , a Nagy Magyar Al 
földről az 1927. év folyamán a Magyar Tudományos Akadémia ki
adásában megjelent munkájában kimerítő tájékoztatást és útmuta
tást adott. A különös írói és közgazdászi készséggel megáldott te
hetség elismerésének kiegészítéseképen a legilletékesebb fórumtól, 
a Magyar Tudományos Akadémiától is megkapta most méltó jutal-



mát a munka szerzője, midőn őt a báró Kornfe ld Zsigmond-fé le 
díjjal tüntette ki. 

Midőn szívből gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, egyúttal ki
fejezést adunk ezen a helyen annak az óhajunknak is, hogy ezzel 
a nagy szakértelemmel, tudással és munkabírással megáldot t kar- ' 
társunk munkásságát lankadatlan eréllyel továbbra is folytassa és 
ezáltal kartársai büszkeségére szakunknak hí rnevét öregbí tse . P—y. 

Az erdei magvak származásának garantálása ügyében. A ma
gyar kir. erdészeti kísérleti á l lomáshoz érkezett többrendbeli kér
désre tisztelettel közlöm, hogy az állomás kellő feltételek mellett 
ólomplombájával garantálja az erdei famagvak származását, de ez 
a garancia csak a lezárt é s ó lomplombával ellátott zsákokra vagy 
egyéb tartályokra vonatkozik. A zsákok felbontásával i l letőleg azok 
tartalmána kismértékben való eladásával a garancia megszűnik. 
Az állomás garanciája csak a származáshelyre vonatkozik, sem az 
anyaállomány minőségére, s em a mag csi rázóképességére nem vo
natkozik. Róth Gyula, főísk. tanár. 

A vidéki egyesületek együttes közgyűlése. A három vidéki er
dészeti egyesület egyesüttes közgyűlésé t e h ó 3. és 4-én tartotta 
meg Balatonfüreden. A közgyűlés t 3-án együttes kirándulás előzte 
meg a g róf Z ichy Pál nagyvázsonyi uradalmába. Ajka á l lomásról a 
bányavasút, majd az uradalom erdei vasútja szállította a kirándu
lókat a Kaphegy aljában lévő vadászkastélyhoz, míg útközben a ki
rándulók az uradalom igen szép fenyőerdősí tései t és a bükkösökben 
foganatosított szép természetes felújí tásokat tekintették meg . A 
helyszínén szükséges magyarázatokat és felvilágosításokat a beteg
sége miatt távollevő háziurat helyettesítő Horváth Miklós urad. 
főerdőmérnök, vezető erdőtiszt adta meg. A vadászkastélynál az 
uradalom látta vendégül a kirándulókat s a lelkes hangulatban el
töltött ebédidő után a Kaphegy tetejéről gyönyörködöt t az egész 
társaság a Somogy—Zala—Veszp rém vármegyék jórészére nyí ló 
remek kilátásban. Balatonfüredet a k i rándulók este ér ték el, ahol a 
vidám hangulatban eltöltött (kb. 180 terí tékes) vacsora után a j ó 
kedvű fiatal gárda reggel ig ropta a táncot. 4-én délelőtt 10 órakor 
a három egyesület külön-külön tartotta közgyűlését , amelyeken a 
szokásos adminisztratív teendőkön kívül 'a választmányok lés tiszti
karok kiegészítése történt meg. A „ M a g y a r Erdőgazda" 1928. évi 
évfolyamában megje len t legjobb cikkre kitűzött ju ta lmat a Tisza
jobbparti erdészeti egyesület dr. Fazekas Ferencnek ítélte oda. A 
d. e. 11 órakor kezdődő együttes ülésen az elnöki tisztet br. Wald-
bott Kelemen látta el. Roth Gyula főiskola i tanárnak „ A pfőiskola 
vadászterületén szerzett tapasztalatokról" tartott felolvasása után 
Lippóczy Béla olvasta fel „Külkereskedelmi mér legünk és a fásítá
sok" című tanulmányát. A z egybegyűl t szépszámú hallgatóság ál
landó figyelemmel kísérte az érdekes felolvasásokat . Nádaskay 



Richárd és vitéz Rédey László 1 indítványainak előterjesztése és le
tárgyalása után a közgyűlés az elnök éltetésével véget ért. 

A közgyűlés t újból igen népes bankett követte, melyen az első 
pohárköszöntőt Vései Mihály győri erdőigazgató mondta a Kor
mányzó Őfőméltóságára. Felköszöntöt ték még br. Waldbot t Kele
ment, a vendéglátó egyesületeket s azok alelnökeit, a fö ldmív. min . 
képviselőjét, az O. E. E.-et és a mérnöki kamarát, a hölgyeket, a fő
iskolát és annak képviselőit , végül Papp 'Béla min. tan. a megnyil
vánult kollegiális egyetértés fennmaradására ürített poharat. A köz
gyűlésen a fö ldmívelésügyi minisztér iumot Papp Béla min. taná
csos, a főiskolát Fekete Zoltán prorektor, főiskolai tanár, az 0 . E. 
E.-et és a Mérnöki Kamarát lapunk szerkesztője képviselte. jAi dél
utáni órákban vidám kedvvel és igen kedves emlékekkel oszlottak 
szét a gyűlés résztvevői . 

A z idei agancskiál l í tás. Mennyiségi leg nem sok, minőségi leg 
azonban a j ó békeévek, a régi Nagymagyarország bo ldog idejére 
emlékeztető agancsok kerültek bemutatásra a Nemzeti Vadászati 
Védegyle tnek a Mezőgazdasági Múzeumban május hó 18-tól 28-ig 
tartott agancskiáll í tásán. 

Gyönyörű, rég nem látott kapitális agancsok kötötték le a 
szemlélők f igyelmét . Különösen a Dunántúlról , fő leg Somogy és 
Zala megyékből származó agancsok váltották ki a legnagyobb cso
dálatot. A kiállított szarvasagancsok közül a 3 első, amely egyben 
a három első díjat is elnyerte és mindegyike 10 kg-on felüli súlyú, 
valamint a 9 kg-on fe lül i súlyú agancsokból összesen kiállított 5 
drb közül ugyancsak három Somogy és Zalából származik. 

A z 1928. év folyamán elért k iváló eredmény részben azzal ma
gyarázható, h o g y az elmúlt évben valószínűleg o ly bikák kerülhet
tek terítékre, amelyek a. forradalmi kíméletlen vadpusztításokat 
átélve, az utána bekövetkezett hosszú kíméleti időszakban, kedvező 
tenyészeti feltételek közé kerülve, erőteljes fejlődésnek indulhattak. 

A z agancskiál l í táson egyébként a megszál l t területről szár
mazó trófeákkal együtt mindössze 50 drb szarvasagancs, 90 drb 
dámlapát, 102 drb őzagancs, 7 drb mufloncs iga és 15 drb vadkan
agyar került bemutatásra. 

A nyíl t területről származó agancsok közül g ró f Festetits 
Kris tóf somogyi 14-ese nyerte a z I-ső arany-, Rimler Pál erdőtaná
csos zalai 20-asa ped ig a H-ik aranydíjat . 

Külön említést érdemel az Inkey József bá ró által beküldött 
22-es levetett agancs, iamely a kiállítás leghatalmasabb agancsa volt . 

A z őzagancsokból ugyancsak g y ö n y ö r ű , minden tekintetben 
kiváló példányok lettek kiállí tva. A z I-ső aranydíjat g ró f Trautt-
mansdorf Ferdinánd 526 gramm- súlyú agancsa nyerte. A díjat 
nyert agancsok között 10-nek 400 grammon felüli volt a isúlya. 

A kiállí tott muf loncs igák közül a g róf Nádasdy Pál által kiál-



lított nagyméretű csigák az I. és H-ik aranydíj ja l lettek jutalmazva. 
A vaddisznóagyarak között a legszebbet g r ó f Károlyi Viktor 

állította ki. Gödöllőn zsákmányolt agyara 21 cm hosszával és 6.6 
cm körméretével az I-ső aranydíjat nyerte . 

Magyar Pál m. kir. erdőmérnök előadása a szíkesfásítási kísér
letek eredményeiről. Magyar Pál m. kir. erdőmérnök a m. kir. Ter
mészettudományi Tásulat talajtani szakosztályánk ezévi május hó 
16-án tartott ülésén beszámolt a püspökladányi telepen foganatosí
tott szíkesfásítási kísérletek eddigi eredményeiről . 

Részletesen ismertette a különféle fizikai, kémiai és fiziológiai 
talajjavítási módokat s a kísérleteknél alkalmazott fafajokat, to
vábbá az ugyancsak foganatosí tot t gyökérvizsgálatokat , amelyek 
nélkül telepítési kísérleteknél megbízható következtetéseket csak 
évtizedek multán lehetne levonni. 

Az eddig végzett szíkesfásítási kísérletek eddigi eredményeiből 
azt a következtetés vonta le, h o g y : 

1. A telep kísérleti eredményei a tiszántúli hasonló szikesekre 
alkalmazhatók. 

2. A IV. oszt. szikestől eltekintve, a befásítandó terület teljes 
megmunkálása és ápolása nélkül siker nem várható, s hogy mennél 
többet áldozunk a talaj helyes (pl . bakhátas) megművelésére és 
ápolására, annál nagyobb sikert érhetünk el. 

3. A mezőgazdasági elő- és köztes használattal kapcsolatos szí-
kesfásításnak hathatós eszköze a digózással , mésziszappal vagy 
mészporral való talajjavítás. 

4. Nagyon szikes talajon fokozatosan kell (meghódítanunk a 
talajt és pedig bakhátas ültetés mellett célszerű bokrost telepíteni 
s ezzel előkészíteni a talajt az erdei kultúra számára. 

5. A szikes legelő száraz talaját ' az ültetés előtt félévvel cél
szerű többször jó l megmunkálni abból a célból , hogy az minél több 
vizet konzerváljon, s hogy a rajta levő fű és gyom teljesen kipusz
tuljon. Ültetési után pedig igen fon tos a gyakori (évente 5—6-szori) 
ekekapálás, melyet célszerű a teljes záródásig folytatni . 

6. Az I. osztályú szikes talajon mezőgazdasági elő- és köztes 
használat mellett, — egyszerű gödrös ültetéssel, — de tel jes műve
lés és talajápolás mellett sikerrel alkalmazható: Quercus robur, Qu. 
cerris, Ulmus glabra, U. levis, Fraxinus' excelsior , Populus virgi-
niana, Sophora japonica , Juglans nigra. 

A II- l . oszt. szikes talajnál — teljes művelés és talajápolás 
mellett — az ültethető fafajok a fentieken kívül még a Fraxinus 
americana, Pirus piraster és a Gleditschia t r iacanthos. 

A II-2. osztálynál talajjavítás nélkül — bakhátas művelés 
mellett — alkalmazhatók az : Ulmus glabra, U. levis, Fraxinus ame
ricana, Pirus piraster, Elaeagnus angust ifol ia . 



A III- l . osztá lynál : Pirus piraster, Elaeagnus angustifol ia, 
Ulmus glabra, Tamarix tetrandra, T. odessana, Amorpha fruticosa, 
vagy csak az utóbbiak. 

A III-2. osztálynál igen j ó talajművelés és javítás mellett alkal
mazható a Tamar ix tetrandra és a T. odessana. 

A IV. osztály nagymennyiségű sótartalma miatt fatenyésztésre 
teljesen alkalmatlan. 

A z igen érdekes és nagy a lapossággal tartott előadást a szép
számú hal lgatóság tetszésével jutalmazta, s az előadás végeztével 
az előadónak, értékes előadásáért, a szakosztály elnöke és Pfe i f fer 
Gyula min. tanácsos, a m, kir. fö ldmív . minisztér ium erdészeti fő
osztályának főnöke elismerését fejezte ki. 

R. Gy. 

Fabehozatalunk az év első negyedében. A z 1929. év első három 
hónapjában behozott famennyiségeket és azok értékét, összehason
lítva az előző év első negyedével, a következő kimutatás tünteti f e l : 

1928 1929 1928 1929 
Mennyiség 10.000 kg-ban Érték pengőben 

Tűzifa 34.638.24 35.805.16 7.620.000 8.176.000 
Faszén 1.144.36 291.14 858.000 682.000 
Bányafa . . 1.905.93 2.090.02 820.000 899.000 
Gömbölyű lombfa 1.522.63 675.51 974.000 .439.000 
Gömbölyű fenyőfa 1.956.02 1.464,81 880.000 820.000 
Hegyezett karó . . 615.82 411.92 388.000 260.000 
Zsindely . . . . 19.25 9.57 21.000 11.000 
Bárdolt lombfa . . 74.84 40.72 58.000 33.000 
Bárdolt fenyőfa . . 3.155.58 2.007.88 1.988.000 1.345.000 
Vasúti talpfa . . . 1.715.58 1.260.48 1.287.000 945.000 
Kádárfa . . . . 74.58 114.38 146.000 251.000 
Abroncsf a . . . . 12,54 7.63 23.000 18.000 
Szitakéreg . . . . . . 2.08 — 12.000 —: 

Előmunkált bognárfa 27.23 4.20 32.000 5.000 
Fűrészelt fenyőfa 11.794.18 11.773.49 12.384.000 14.128.000 

„ lombfa . . 709.61 682,47 775.000 931.000 
,, fenyőfa gyalulva . 2.28 — 4.000 

5.000 ., lombfa gyalulva . 0.03 1.04 — 5.000 

Fakocka 1.00 2.000 — 
Nyersbot termé

szetes formában 7.49 0.22 6.000 — 
„ gépen gömbölyítve 2.14 1.52 5.000 2.000 
„ hajlítva, telítve 0.06 — — — 

Csomagolóforgács '6.09 5.07 6.000 9.000 
Faszeg és fadrót . . 8.50 6.83 53.000 43.000 
Ládaalkatrészek . . 21.10 5.79 36.000 14.000 



Furnirok 
1.8 mm-től fel 1.04 0.05 6.000 1.000 
1.8 mm-en alul 3.42 2.77 70.000 35.000 

Furnirból 
ragasztott lemezek . 2.56 1.12 42.000 17.000 

Összesen: 59.424.18 57.293.84 28.496.000 29.069.000 
Kevesebb: 2.130.34 vasúti kocsival. T ö b b : 573.000 pengővel. 
Amint a kimutatásból láthatjuk, mennyiségileg a behozatal, a 

tűzifát, bányafát, dongát és gyalult kemény fűrészárút kivéve, min
den választékból csökkent s az összes visszaesés 2.130.34 vasúti kocsi
rakományt tesz ki. A z a körülmény, hogy a behozatal értéke ennek 
dacára 573.000 pengő emelkedést mutat, élénk bizonysága a faárak 
időközi emelkedésének. 

2 0 . Kimutatás 

a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet 
alaptőkéjének gyarapítására az 1929. évi május 1—31-ig az erdé
szeti társadalom részéről felajánlot t és befizetett adományokról . 

Felajánlott Schmil l iár Káro ly 50 pengőt . 
Befizettek: Bálint Andor 4, Béky Alber t 2, Bogá r Pál 5, vitéz 

Borsay Ferenc 5, Botos Géza 2, Burdáts János 2, Cseke Lajos 1, 
Cserneczky Káro ly 1.50, Dercsényi István 2, Fa ragó Béla magper 
gető vállalata 20, Fehér Dániel dr. 2.50, vi téz Fejes József 1, Fe
kete Zoltán 5, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Gyarmathy Mózes 
10, Haider Henrik 2 , Haracs i La jos 1, Horváth A n d o r 20, Horváth 
Arvéd 2, Horváth Miklós 20, pécsi Horváth Sándor 5, Jákói Endre 
10, Kellé Ar túr 5, Ki rá ly Lajos 10, vi téz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 
1, Kovássy Kálmán 2, Kövessi Ferenc dr. 5, vitéz Kr is tófy Gyula 2, 
Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, Langfe lder Káro ly 10, Lesenyi Fe
renc 5, Létay Gyula 2, Mayer Zoltán 1, Modrov ich Ferenc 3, Muck 
András 2, N a g y Jenő 2, Orbán László 1, Petényi Keresztély 20, Pet-
ricsek István 2, Plauder Nándor 1, Rikly István 1, Ronchet t i Gás
pár 10, Róth Gyula 5, Sándor Béla 5, Sárközy Viktor 10, Schmil l iár 
Károly 50, Sébor János 3, Szeles István 2, Szontagh Ferenc 24, 
Szpiska Mihály 2, Takács János 2, vi téz Tö rök Béla 1, Vági István 
5, Zsák Lajos 2 pengőt . 

A jelen kimutatás szerint befo ly t összeg 326 pengő, amelyhez 
hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét , a gyűjtés 
eddigi erdménye 6877.86 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bá
nyamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet Sopron" cí
men az 57936. számú csekkszámlánkra eszközlendők 

Sopron, 1929 június 1. 
Széki János 

főisk. tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 



Á R V E R É S I E R E D M É N Y E K 

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóságnál 
május 25-én megtartott tűzifa-versenytárgyalás eredménye. 

A nagymarosi kerületben: I. csop. 641 m 3 tűzifa. Kikiáltási 
ára 7.50 P. Megvette Gáspár Fülöp 7.65 P-s egységáron. II . csop. 
2579 m 3 tűzifa. Kikiáltási ára 8 P. Megvette Burgermeister József 
Nagymarosról 8.15 P-s egységáron. III . csop. 2535 m 3 tűzifa. 
Kikiáltási ára 8 P. Megvette Ehrenfeld Sándor 8.12 P-s egységáron. 
Mindhárom csoport a rákospallagi erdőrészben fekszik. 

A visegrádi kerületben: I. csop. Nagykövölgyi erdőrészben 
1327 m 3 dorongtűzifa. Kikiáltási ára 4.50 P. Megvette Zinner Manó 
Újpesten 4.90 P-s egységáron. II . csop. Nagybükktetői erdőrészben 
1125 m 3 vegyestűzifa. Kikiáltási ára 4.60 P. Megvette Hochfelder 
Mátyás Vácon 7.82 P-s egységáron. III . csop. A Dunaparton kész
letezve 100O m 3 bükkhasáb. Kikiáltási ára 12 P. Megvette Radó 
Gábor és Tsa Újpestről, 14.10 P egységáron. 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál május hó 28-án tartott 
tölgyhaszonfa- és tűzifaárverés eredménye. 

Neumann József megvette a diósi és pénzpataki rakodón lévő 
1361 m 3 hasáb-, 284 m 3 vastag dorong-, 106 m 3 vegyes- és a szarvas-
kuti vágásban lévő 664 m 3 vegyesbükk gyertyántűzifát 8.49, 5.46, 
7.04 és 6.07 P-s egységáron, a 7, 4.50, 5.80 és 5 P-s kikiáltási árral 
s z e m b e n . 

Halmos, Hercz és Waldner, Miskolc megvette a csókási rako
dón lévő 1485 m 3 hasáb-, 45 m 3 dorong- és 2684 m 3 vegyes- tölgy
tűzifát,, 7.17, 5.20 és 6.13 P-s egységáron, a 6.20, 4.50 és 5.30 P-s 
kikiáltási árral szemben. 

A z Egr i Hordó- és Faárugyár Rt. megvette a nyirmezői rako
dón lévő tölgyhaszonfát és pedig 5.5 m 3 , 12—24 cm-t 12.39 P, 13.5 
m 3 , 25—29 cm-t 520.65 P, 27.5 m 3 , 30—39 cm-t 35.11 P, 35.5 m 3 , 
40—49 cm-t 43.37 P és 40.5 m 3 , 50 cm-era felülit 48.53 P-s egység
á r o n . A| kikiáltási ár 12, 20, 34, 42 és 47 P volt. Megvett továbbá 
ugyanott 1422 m 3 hasáb-, 104 m 3 dorong- és 1489 m 3 vegyes tölgy
es ertűzlífát, 6.09, 4.13 és 4.96 P-s egységáron, 5.90, 4 és ;4.80 P-s 
kikiáltási árral szemben. 

A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság igazgatósága május hó 
15-én tartott versenytárgyalást kb. 800 vagon hazai vagy külföldi 
l a bükk-, gyertyán- és cser hasábos tűzifa szállítására. A beérkezett 
ajánlatok szerint a tűzifa ára vagononként 245—303 P között válta
kozott.} jVett értesülés szerint az igazgatóság az ajánlatokat nem 
fogadta el és új versenytárgyalást írt ki. 

Szent Imre Kol l ég ium Sopronban. A Selmecbányáról menekülni 
kényszerül t fő iskola menedéket talált Sopronban. Intézményei las
sanként mind otthont találtak. Csak a fiúk maradtak sokáig otthon
talanok. Széj je lszórva a város hideg hónapos szobáiban nem volt 



egy meleg baráti kéz, amely feléjük nyúljon, sőt még annak a lehe
tősége is hiányzott, hogy a hagyományos selmeci összetartozás és 
barátság kifejezésre jusson. 

Ezeken a hiányokon segített a Szent Imre Internátus Egyesü
let, mikor minden más vidéki várost megelőzve, Sopronban kollé
giumot létesített. 

A kollégium összegyűjt i a családból kikerülő fiúkat és ebben a 
szép palotában, amelyben a növendékeknek a testi és szellemi fej lő
dés lehetőségei mind rendelkezésre állanak, megteremti velük a 
diákok meleg otthonát. Lakás- és kosztadáson túlmenőleg feladatá
nak érzi a kollégium, hogy a magyar nemzet és társadalom számára 
valláserkölcsi alapon álló, komoly tudású, úri jel lemző férf inemze
déket neveljen. 

A felvételért folyomodni akarók számára bővebb tájékoztatást 
kérésre szívesen küld az igazgatóság: Sopron , Szent Imre Kollé
gium. Telefon 540. A felvételi kérvényeket lehetőleg június végéig 
kell leadni. 

Mérnöki irodanyitás. Nemes Richter György oki. erdőmérnök 
erdőmérnöki, erdőgazdasági , fatermelő és fakereskedelmi irodát 
nyitott Kaposváron, Gróf Tisza István-utca 20. sz. alatt. Telefon
szám: Kaposvár 746. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter iSchlosser István miniszteri taná
csost; hű és hasznos szolgálatainak teljes elismerése mellett, 1929. évi má
jus hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Szabó Benedek erdőta

nácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt az állami 
erdómérnökök összesített személyzeti létszámában a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsossá kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte a m. kir. bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskola személyzeti létszámában Schumacher Károly ta
nársegédet a VIII . fizetési osztályba adjunktussá az erdészeti vegytani 
tanszékhez, Kovács Ernő és Mayer 'Zoltán X . -fizetési osztályú tanársegé
deket pedig a IX. tfizetési osztályba ideiglenes minőségű tanársegédekké 
és pedig Kovács Ernőt az erdőrendezéstani, Mayer Zoltánt az erdővéde-
lemtani tanszékhez. 


