
KÜLÖNFÉLÉK. 

Hősi halál. Budzinszky Ottó m. kir. segéderdőmérnök, ki a 
háború elejétől fogva, utóob mint cs. és kir. tüzérhadnagy s 
illetve huzamosabb időn át mint repülőtiszt lelkes bátorsággal 
küzdött hazájáért, f. é. június hó 30-án 26 éves korában egy ellen
séges repülő üldözése közben ellenséges területen hősi halált halt. 
Holttestét bajtársai Olejov község temploma közelében helyezték el. 

Áldott legyen emlékezete! 

Halálozások. Báró Babarczy László, a nadrági vasipar r.-t. 
erdőmérnöke m. hó 29-én életének 58. évében hosszas szenvedés 
után elhunyt. 

Utólag értesültünk, hogy Szőnyey István, Kassa város nyug. 
erdőmestere f. é. február hó 16-án 71 éves korában hosszas 
szenvedés után Debreczenben elhunyt. Benne érdemes, köztisztelet
ben álló szaktárs fejezte be földi pályafutását. Szőnyey régebben 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának is 
éveken át tagja volt s mint ilyen legutóbb a legeltetés kérdésének 
mintegy 16 év előtti tárgyalásánál tett szakavatott vélemény
nyilvánításával a magyar erdészetnek lényeges szolgálatot. Utóbbi 
időben teljes visszavonultságban élt Debreczenben. 

Béke hamvaikra! 

Kitüntetések. Ő Felsége Mezó'ssy Béla földmivelésügyi 
miniszternek az elsőosztályu polgári hadi érdemkeresztet, továbbá 
a háború alatt kifejtett buzgó szolgálatuk elismeréséül Felsőozori 
és Kohanóczi Ottlik Iván és Abarai és Bartóki dr. Bartóky József 
belső titkos tanácsosok, földmivelésügyi államtitkároknak, valamint 
Oaramveszelei báró Kazy József belső titkos tanácsos, nyugalma
zott államtitkárnak ugyancsak az elsőosztályu hadi érdemkeresztet 
adományozta. 

Ö Felsége a háború alatt buzgó odaadással teljesített szol
gálataik elismeréséül Oaul Károly kir. tanácsos, budapesti tech
nológiai iparmuzeumi igazgató, egyesületünk válaszmányi tagjának, 
továbbá dr. Böckh Hugó miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel 
felruházott főbányatanácsos, selmeezbányai bányászati és erdészeti 



főiskolai rendes tanár, egyesületünk rendes tagjának, és végül 
enesei Dotner Béla jószágfelügyelői czimmel és jelleggel felruhá
zott gazdasági intéző, lapunk munkatársának a másodosztályú hadi 
érdemkeresztet adományozta. 

Az erdészeti szolgálat körében adományozott hasonló ki
tüntetésekről az erre vonatkozó rovatunkban alább emlékezünk meg. 

ő császári és apostoli királyi Felsége továbbá legkegyelme
sebben adományozni méltóztatott a háború tartamára Kövesi Antal, 
a selmeczbányai kir. bányászati és erdészeti főiskola rektorának a 
népfölkelő ezredes-mérnöki és dr. Zemplén Géza, a budapesti 
kir. József-műegyetem nyilvános rendes tanárának a népfölkelő 
alezredes-mérnöki czimet és jelleget díjmentesen. 

PöSTYEN 
A H Á B O R Ú D A C Z Á R A 

t e l j e s ü z e m b e n . Normális 
vasút i forgalom (Budapest ; 
ről 3 l 4 óra közvet len gyorsa 
vonat ta l ) . V ^ V >i» V» íj* 

N Y I T V A * 
Az összes FÜRDŐK, 
az összes SZÁLLOK 

Egyesüle tünk tagjai az 
eddigi kedvezmények: 
ben most i s részesü lnek . 



A „Hubertus" Magyar Vadászok Országos Egyesülete 
augusztus hó 9-én tartotta alakuló közgyűlését az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület tanácskozó termében, melyet zsúfolásig meg
töltöttek az ország minden részéből összesereglett vadászok. 

Az egyesület czéljait dr. Pilaszanovich Antal ismertette élénk 
tetszés mellett. Az uj egyesület gazdag munkaprogrammja — mely 
a felolvasott alapszabályokban nyert kifejezést — felöleli a vadá
szat rendezésre vagy megoldásra váró összes gazdasági és 
szocziális kérdéseit s megjelöli a módokat és eszközöket, amelyek 
segítségével a közérdekű czélokat megvalósítani óhajtja. 

Tiszteletbeli elnöknek nagy lelkesedéssel Bársony Istvánt, 
elnöknek Erdődy Tamás grófot, alelnöknek dr. Pilaszanovich 
Antalt és Schultes Emilt, ügyvezető titkárnak Nagy Lászlót válasz
tották meg. Az igazgató-tanácsba ötven rendes és husz póttagot, 
a számvizsgáló-bizottságba pedig négy tagot választottak. 

Az alakuló közgyűlés Ő Felségének és József főherczegnek 
táviratban fejezte ki a vadászok hódolatát. 

Az egyesület ideiglenes központi irodája Budapest, VIII., Nap-
utcza 10. szám alatt van s a titkári hivatal az érdeklődőknek 
minden irányban felvilágosítást ad, belépési nyilatkozatot s kor
mányhatósági jóváhagyás után alapszabályt küld. 

Az egyesület hivatalos közlönye a „Nimród" czimü vadász
újság. 

r i t rlf 


