
K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Mély megilletődéssel jelentjük, hogy L a i t n e r 
Elek nyugalmazott miniszteri tanácsos, az 0 . E. E.-nek leg
régibb alapitója és évtizedeken át választmányi tagja folyó hó 
•5-én életének 80. évében jobblétre szendrült. Életrajzi adataira 
még visszatérünk. Béke hamvaira! 

Személyi hirek. Báró P r ó n a y György közélelmezési ál
lamtitkár, az 0 . E. E. alapító tagja a miniszterelnökséghez 
államtitkárrá neveztetett ki. 

A kormányzó J a m n i c z k y Antal m. kir. erdőszámvevő
ségi (főtanácsosnak nyugalombahelyezése alkalmából sok évi 
buzgó szolgálatának elismeréséül a min. számvevőségi igazgatói 
cimet adományozta. 

Tisztújító tanácsülés a m. kir. bányamérnöki és erdőmér
nöki főiskolán. Múlt hó 14-én választotta meg a főiskola tanácsa 
az uj rektort és az uj dékánokat, A rektori méltóságra Tetta-
manti Jenő főiskolai rendes tanárt emelte, a bányamérnöki 
osztály dékánjává dr. Vitális István, a fém- és vaskohómérnöki 
osztály dékánjává Cotel Ernő, az erdőmérnöki osztály dékán
jává Roth Gyula főiskolai rendes tanárokat választotta meg. 
A prorektori tisztet a lelépő rektor, dr. Mihalovits János főisko
lai rendes tanár fogja betölteni. Az ujfőiskolai vezetőség a kor
mányzó, illetve a pénzügyminiszter megerősítése után az 
1924—25. tanév elején kezdi meg működését. 

A késői tölgyről. Az Erdészeti Lapok legutóbbi számában 
közölt rövid cikkre Karácsonyi Sándor kollégánk értesített, 
hogy az alföldi erdőtelepítésnél töltött rövid szolgálata alatt 
Kisújszállás város ősi eredetű „Nagyerdejé"-ben talált és meg 
is jelölt egynehány öre& későn virító tölgyfáit, gyűjtött is 
róluk makkot, amelynek teleltetése azonban nem sikerült. 
A makkok nagyobbak voltak, mint a közönséges kocsános 
tölgyé. Az.ezekről a fákról gyűjtött makkból a város régebben 
az u. n. „Kiserdő"-ben egész tábla tölgyest telepitett, amely 
jelenleg kb. 15—18 éves és közel egy hónappal későbben fakad, 
mint a normális, fagykár nyoma sem látszik rajtuk és jobban 
fejlődtek, mint a többiek. 

Közlöm ezt az érdekes adatot azért, hogy szélesebb körök 
figyelmét rátereljem arra, hogy akad a mai hazánkban is 
makktermő példány a késői tölgyből, alkalmasint még másutt 
is lehet ilyeneket találni. Roth. 



Tájékoztató az 0 . E. E. tagdíjai tárgyában. Aki eddig tag
járulékát nem fizette be, szíveskedjék az aranykoronát a min
denkori hivatalos kulcsszám szerint értékelni (július hóra 
17.600) és az így kiszámított összeget annyiszor 10 százalékkal 
emelni, ahány hónap július 1 óta eltelt. Tehát pl. július hóban 
4 aranykorona kitesz 4-szer 17.600, azaz 70,400 koronát s ehhez 
jön 10 százalék késedelmi pótlék, az összeg tehát az eddig fize
tendő volt 64.000 koronával szemben 77.040 korona. Már erre az 
évre befizetett összegek természetesen levonásba hozhatók. 

H i r d e t m é n y . 

A soproni m. kir. bánya- és erdömérnöki főiskolán a föl
vétel és beiratás az 1924—25. tanév téli félévére 1924. szeptem
ber hó 15-én és 16-án lesz. 

A főiskola első évfolyamiára, vagyis először beiratkozni 
szándékozóknak 1924. évi'augusztus hó 10-ig; a főiskola tanácsá
nál írásban kell kérniük felvételüket, 

A 20.000 koronás bélyeggel ellátott kérvényhez csatolandók: 
a) születési anyakönyvi kivonat, 

' b) gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítvány, 
c) orvosi bizonyítvány jó látó-, halló- és beszélőképességé

ről és egészéges szervezetiről, 
d) hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állásá

ról) és vagyoni helyzetéről, 
e) azok, akik nem a felvétel évében tettek érettségi vizsgá

latot, polgári vagy katonai bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, 
hogy az érettségi vizsgálat óta eltelt idő alatt mivel foglal
koztak s erkölcsi tekintetben feddhetetlen életmódot foly
tattak-e? 

Folyamodók a felvételről vagy elutasításról szeptember hó 
10-ig fognak értesíttetni. 

A végleges felvétel (beiktatás) szeptember hó 15-én és 16-án 
személyes jelentkezés és megfelelő igazolása mellett történik, 

A felvettek a tanév elején hazafias viselkedésük tekinteté
ben igazoló eljárásnak lesznek alávetve. 

A fizetendő tandíj és egyéb dijak ujabb megállapítása fo
lyamatban van. 

Egész vagy fél tandíjmentességben csak az az igazolt sze
gény folyamodó részesülhet, aki jelesen vagy jól érettnek ta
láltatott. 

A z internátusba való felvételt a főiskola tanácsától külön 
beadványban kell kérni, szintén augusztus hó 10-ig, s a folya
modóknak kérvényükhöz csatolniok kell: 



a) leckekönyvet, illetőleg az I. éves folyamodóknak az 
érettségi bizonyítványuk másolatát, 

b) szegénységi vagy vagyontalansági bizonyitványt és 
c) a rektor irodában átvehető „kérdőivet" kitöltve. 
Minden felvett hallagtónak a szemeszter megkezdésekor' 

rajzeszközökkel kell ellátva lennie. 
A határidőn tul, vagyis augusztus hó 10-e után beérkező 

kérvények nem vétetnek figyelembe. 
A vizsgák, illetőleg pótvizsgák szeptember 1-től 13-ig, a. 

szigorlatok szeptember hó 11-től 13-ig fognak megtartatni, az 
előadások pedig szeptember hó 17-én kezdődnek meg. 

Sopron, 1924. évi június hó 22-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Dr. Mihalovits.. 


