
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Hirdetmény. 

A z 1926. évben az őszi erdészeti államvizsga 1926. év október 
hó 25-én és a rákövetkező napokon fog megtartatni. Az 1926. év 
őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók felhivatnak, 
hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően felbélyegzett kérvé
nyeiket az ehhez szükséges engedély iránt a földmívelésügyi 
minisztérium erdészeti főosztályának címére (Budapest, V., 
Országház-tér 11.) legkésőbben 1926. óv augusztus hó végéig 
küldjék be. 

Az erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok igényt 
tarthatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését záradékolt 
leckekönyvvel igazolják. 

Az erdészeti államvizsga alkalmával fizetendő vizsgadíj 
250.000 (kettőszázötvenezer) korona. 

Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy a régi rendszer sze
rint végzett főiskolai hallgatók az államvizsga alapján okleve
let bezárólag csak 1927. év tavaszáig szerezhetnek, ezen határ
időn túl oklevelüket csak az érvényben álló szigorlati rendszer 
alapján szerezhetik meg. 

Budapest, 1926. évi július hó 28-án. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Jákói Géza, a pápa-ugodi hitbizomány ny. 
jószágigazgatója, a Ferenc József-rend lovagja, Veszprém vm. 
volt törv.-hatósági bizottsági tagja, volt országgyűlési képviselő, 
az 0 . E. E. rendes és sok éven át választmányi tagja, életének 
69-ik évében f. é. június hó 10-én, rövid szenvedés után Bala
tonalmádin elhunyt. 

A megboldogultat június 13-án Veszprémben helyezték örök 
nyugalomra. 

Nagyabonyi Csiba György, Majláth József grófnak negy
ven éven át, volt erdésze, 68-ik életévében Ófehértón elhunyt. 

Személyi hírek. F e j f a r e k József m. kir. erdőmérnök ne
vét vitézzé avatásával kapcsolatosan „Fejes"-re változtatta. 

Ugyancsak utólag nyertünk értesülést arról, hogy Zsvacsek 
Ferenc m. kir. s. erdőmérnök, a mezőhegyesi erdőhivatal veze-



tője ugyancsak vitézzé avatással kapcsolatban „Borsay" név 
használatára nyert engedélyt. 

Értesítés. Értesítjük t. olvasóinkat, hogy az üzemtervi 
nyomtatványok jövőben csak a nyomtatványt igénylő lakhe
lyére illetékes ni. kir. erdőigazgatóságoknál szerezhetők be. 

A z Országos Erdészeti Egyesület i ly nyomtatványokat 
már nem árusít. 

30 éves találkozó. A z Országos Erdészeti Egyesületnek Sop
ronban tartott idei közgyűlése alkalmával 30 éves találkozót 
adtak egymásnak azok, akik 1896-ban végezték a főiskolát, ösz-
szesen 39 hallagtó valétált akkor, közöttük 19 erdőmérnök. Jó-
részükről nem is tudjuk, hol vannak jelenleg? Ketten: Tauber 
Ödön és Janussek István meghaltak, állítólag mások is. A z élők 
közül nyolcan maradtak a mai országban, ezek közül megjelent 
négy: Monspart István (Kéthely), Papp Béla (Budapest), Roth 
Gyula (Sopron) és V igh József (Zalaegerszeg), a többi négy: 
Clement Károly (Budapest), Jeszenszky Kálmán (Kisújszállás), 
Matusovits Péter (Kecskemét) és Ormós Zsigmond (Szeged) 
levélben mentette ki távolmaradását. 

A határon túlról küldött levelet: Horváth Viktor (Nagy-
enyed) és Mauks Vilmos (Késmárk). 

A bányász-kohász kollégák közül csak Törék László (Diós
győr) jelent meg; Fáber Rezső (Budapest) levélben emlékezett 
meg a régi cimborákról. 

A z idők szomorú jele, hogy még az egy évfolyambeliek is 
csak egy-két kollégáról tudják — a megjelenteken kívül — hol 
vannak ma, legtöbbjéről azt sem tudjuk, hogy a határon innen 
van-e, vagy túl és hogy él-e még vagy nem? 

Adományok, a főiskolai Menza javára. A z Országos Erdé
szeti Egyesület a soproni városi erdőhivatal útján az Országos 
Erdészeti Kongreszus alkalmából felmerült pénzmaradvány 
fejében 1,195.500 koronát a főiskolai Menza javára utalt át. 

Mayer Zoltán okleveles erdőmérnök úr ugyancsak a Menza 
javára 160.000 koronát adományozott. 

Fogadják adományozók ezúton is a főiskolai tanács kö
szönetét. 

A gödöllői kiállítás. Augusztus 5-én nyilt meg a Gödöllői 
Járási Közművelődési Egyesület és a Faluszövetség kulturális, 
ipari és gazdasági kiállítása. A sok érdekes látnivalót tartal
mazó kiállítást csütörtökön fél 10 órakor országos előkelőségek 
jelenlétében József főherceg őfensége ünnepélyes keretek közt 
nyitotta meg a premontrei gimnáziumban, majd megtekintette 
a királyi alsóparkban elhelyezett mezőgazdasági gépeket, az 
ipari kiállítást, mely a kir. kath. gimnáziumban talált otthonra, 



a- vadászati hivatalt megtöltő vadászati és erdészeti részt, a re
formátus iskolában a gyümölcsészet és borászati kiállítást, a 
polgári iskolában az egészségügyi s baromfikiállítást, a község
házán a mezőgazdasági részt s a Magyar portán Magyar Káz
mér néprajzi kiállítását. Ugyanezen napon népviseletek bemu
tatása volt. 6-án az ország első nagyarányú hősi emlékműpá
lyázatának elbírálása, melyen a legnevesebb fővárosi művészek 
vettek részt. 7-én országos méhésznap, Kovách Antal méhészeti 
felügyelő szobrának leleplezése. 8-án vasárnap dalosverseny 
300 dalos közreműködésével, délután gazdafogat-, anyakanca-, 
csikódíjazással egybekötött lovasverseny, lovasjátékok, rendőr
kutyaverseny, menyasszonyrablás lóhátról. 9-én gazdanap, 
szarvasmarha-, sertés-, juhkiállítás, traktorszántóverseny, 10-én 
vitézek napja s a Közművelődési Egyesület díszülésével fejező
dött be az ünnepségek hosszú sora. A kiállítás naponta 9—1 és 
3—7-ig lesz nyitva a megnyitás napján s 8-án vasárnap pedig 
egész nap megszakítás nélkül. A kiállításra utazóknak úgy a 
Máv. mint a Hév. 50%-os utazási kedvezményt ad. 

Üj adóügyi tájékoztató. O r m á n d y János kamarai igaz
gató kiadásában most jelent meg a gazdák részére 85 oldal 
terjedelemben összeállított Új jövedelemadókulcs, melyet 
július 15-én s a teljes részletes utasítás, melyet július 19-én 
adott ki a pénzügyminiszter. Ezt megelőzi a jún. 10-i pü. min. 
rendelet teljes szövege és a március 1-i rendeletnek a gazdákat 
is érdeklő kivonata. A most befejezés alatt álló jövedelemadó
kivetésnél ezen rendeletek teljes ismerete igen fontos minden 
gazdára nézve. A könyv ára postaportóval együtt 25.000 ko
rona és a Győri Mezőgazdasági Kamaránál lev.-lapon rendel
hető meg. — 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. foir. földmiívelésügyi. miniszter előterjesztésére Vági 
Istvánt és dr. Fehér Daniiéit, a ma. kilr. bányannémöki és erdőimér-
nöki főiskola írendlkívtüli tanárait, a VI. fizetési osiztályba sorolt 
rendtes tanárokká kinevezem. 

Kelt Budapesten, 192)6. évi május hó 29. napjain. Horthy s. b , 
Mayer s. k. 

A cm. kir. fölümívelésiüigyi miniszter atőterjtesztésére az állami 
erdőmérnökök összesített tisztviselői létezáimiáihan Papp Béla m; 


