
Ratan Románia erdeinek a készleteit ismerteti. 
Lupe a lucfenyő kérgének felhasználási módjait tárgyalja. 
Pető a Szlavóniában közismert cserhántó üzemmódról ír, 
Malaeseu cikkének tárgya a bőrcserzés, cserzőanyagok a 

múltban, oserzési eljárások. 
Moldovan a cellulóz-gyártásnál eddig kárba veszett tannin-

anyagot kívánja megmenteni és hasznosítani. 
Végü l Chibeleanu a kéreghántási eljárásokat tárgyalja. 

K Ü L Ö N F É L É K 

S Z E M É L Y I H Í R E K . 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Franciscy Lajos m. kir. főerdőmérnököt Miskolcról Ka
posvárra a m. kir. erdőigazgatósághoz áthelyezte. 

• 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat 
érdekében Tófalvi Miklós m. kr. segédmérnököt Szegedről Rabóra 
a m. kir. erdőigazgatósághoz áthelyezte. 

# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a magyar 
királyi erdőmérnökök személyzeti létszámába Kolhventz Ödön 
m. kir. segédmérnököt (Debrecen) ideiglenes minőségű m. kir. 
segéderdőmérnötkké, otvábbá Oroszlány Endre (Budapest), Bubb 
Gyula (Sopron) és Világhy András (Kislőd) oki. erdőmérnököket 
ideiglenes minőségű m. kir. erdőmérnök gyakornokokká kinevezte. 

* 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat 
érdekében áthelyezte Karczag Gusztáv m. kir. segéderdőmérnö
köt jBudapestről Kassára a m. kir. erdőigazgatósághoz és dr. 
Magyar János in. kir. erdőmérnökgyakornokot Sopronból Gödöl
lőre a m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatósághoz. 

* 
A nu Ik'ir. belügyminiszter az 1938.-XXXIV. t.-c. 4. §-ában 

foglalt felhatalmazásraj kiadott 9330/1938. M. E. számú rendelet 
19. §-a, illetőleg a 2300/1939. M. E. számú rendelet 4. $-a alapján 
Kasa sz. kir, városhoz Paukseh Pál városi erdőfőmérnököt erdő
hivatali műszaki tanácsossá, Till Dénes városi erdőgondnokot 
erdőmesterré ideiglenes hatállyal kinevezte. 



TOVÁBBKÉPZŐ T A N F O L Y A M U N K . 

A részletes órarendet külön melléklet alakjában bocsátjuk 
tagtársaink rendelkezésére abban a reményben, hogy az atig. 
3—10-ig terjedő idő mindenki szániára a legmegfelelőbb lesz. 

A szállásra és ellátásra vonatkozó tudnivalókat a mellék
let szövegrésze tartalmazza. 

Kérjük a résztvenni szándékozókat, hogy jelentkezésüket júl. 
15-ig az ugyancsak mellékelt levelezőlapon legyem k szíves.>k egye
sületünkkel és Sopron Város Idegenforgalmi Hivatalával közölni. 

A rendezési költségek fedezésére szolgáló 10 pengő részvételi 
dijat kérjük közvetlenül Sopron Város Idgenforgalmi Hivatlá-
hoz beküldeni. 

A LEGÖREGEBB EURÓPAI A K Á C HALÁLA. 

Parisból érkezett hiradás szerint, elpusztult Európa -legré
gibb akácfája, amelyet 304 évvel ezelőtt, 1636-ban ültetett Robin 
János francia botanikus, az akácfa európai meghonosítója. A fa-
matuzsálem a párisi Jardin des Plantes közepén állott és g y ö 
kerei harmincméteres körzetben ágaztak szét. A végelgyengülés 
jelei már néhány év óta mutatkoztak a fán, de a botanikus dok
torok, különféle praktikákkal meghosszabbították egy-egy ágának 
életét. A z idei szokatlan kemény tél azonban, úgy látszik, meg
ártott a vén fának és végleg jobblétre szenderült. 

A M. KIR. JÓZSEF NÁDOR MŰEGYETEM IV. ÉVES MEZŐ
GAZDASÁGI HALLGATÓINAK IDEI ERDŐGAZDASÁGI 

TANULMÁNYÚTJA. 

A május hó 15-i, egy napra terjedő kiránduláson dr. Toma-
sovszky Imre ny. miniszteri tanácsos, az „Erdészettan" műegye
temi előadója a gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdő-
igazgatóság kerületébe vezette hallgatóit, ahol Lippóezy Béla mi
niszteri tanácsos, erdőigazgató és tisztikarának több tagja szemé
lyesen szolgáltak magyarázatokkal. 

Délelőtt a máriabesny Tői államerdészeti csemetekert került 
bemutatásra, utána famagasságmér.és és sorfabecslési munka, 
majd pedig a máriabesnyői és isaszegi m. kir. erdőhvatalok keze-
tóse alatt álló koronauradalmi erdőbirtokok erdőgazdasági tér
tiéinek és térképeinek a bemutatása következett, délután pedig 
a résztvevők a József főherceg árboretum-ot látogatták meg. 




