


aiakja lassanként jellegzetes kifejezőjévé a háttérbe vonulni sze
rető, szerény munkásnak, az áldozatkész jóbarátnak és embernek,, 
a szó legnemesebb értelmében. 

Átérzi-e vájjon áldott lelke annak a szerető ragaszkodásnak, 
a melegét, amellyel emlékét megbecsüljük és megőrizzük? 

Hálás kegyelettel hajtjuk meg emléke előtt az Országos 
Erdészeti Egyesületnek zászlaját. 

* * * 

Május hó 16-án, halálának második évfordulóján az Egyesü
let rövid ünnepség keretében leplezte le az ősi Blazsek László 
szobrászművész által alkotott síremléket, amellyel 30 éven át volt. 
főtitkárunk sírját jelölte meg. 

A megható, meleg ünnepségen képviseltették magukat a. 
földmívelésügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium illetékes osztályai, az OMGE, a Bányászati és Kohászati 
Egyesület, a Mérnöki Kamara, a Magyar Királyi Bányamérnöki 
és Erdőmérnöki főiskola, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet,, 
a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, a Köz
telek szerkesztősége stb. A megjelentek sorában láttuk Egyesüle
tünk két alelnökén kívül dr. Karaffiáth Jenő volt minisztert, 
br. Inkey Pál országgyűlési képviselőt, Egyesületünk választ
mányi tagját, Egyesületünk összes budapesti és számos vidéki 
választmányi tagját, a két minisztérium erdőtiszti személyzetét 
majdnem teljes számban, valamint az elhunytnak és családjának 
sok jób arát ját és tisztelőjét. 

Br. Walbott Kelemen, Egyesületünk alelnöke ünnepi beszé
dében rámutatott arra, hogy szándékosan nem kollégáinak vala
melyike, hanem az Egyesület erdőbirtokos alelnöke helyezi el az 
emléken az Egyesület koszorúját, mert ezzel is kifejezést kíván 
adni annak, hogy a megboldogult emlékét a magyar erdőbirtokos 
osztály éppoly kegyelettel és szeretettel őrzi, mint erdőmérnök kar
társai. Meleg szavakkal méltatta ezután azokat az érdemeket, 
amelyeket Bund Károly egy hosszú életen- át nemcsak az általános 
magyar erdőgazdaság, de az erdőbirtokos osztály érdekeinek 
védelmében is szerzett. 

Utána Papp Béla miniszteri tanácsos, az erdészeti főosztály 
főnöke, a földmívelésügyi minisztérium, Fekete Zoltán rektor-



felsőházi tag a Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola, Zorkóczy Samu, a Mérnöki Kamara alelnöke a Kamara, 
Karsay Károly magyar királyi kincstári főtanácsos pedig a valiás
ás közoktatásügyi minisztérium koszorúját helyezték el a síron. 

Őrizze az emlékmű oly híven áldott emlékezetét, amily őszin
tén és melegen őrizzük azt sokan szíveinkben! 

Doktoravatás a soproni M. k ir . Bánya-
m é r n ö k i és E r d ő m é r n ö k i Főiskolán 

A soproni M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
<ezévi május hó 22-én avatott elsőízben erdő-, bánya- és kohó
mérnököket doktorrá. A doktoravatás ünnepélyes keretek kö
zött megtartott első aktusával végre sikeresen nyugvópontra 
jutott a főiskolának a doktoravatás jogáért hosszú évtizedeken 
ál folytatott kitartó küzdelme. A doktoravató közgyűlésen a 
kormány, továbbá az érdekelt társadalmi egyesületek és intéze
tek kiküldöttei és vezetői, valamint Sopron város előkelő kö
zönsége jelenlétében négy kitüntetéssel szigorlatozott jelöltet, és 
pedig vitéz Török Béla erdőmérnök-főiskolai adjunktust, 
Schmidt Sándor bányamérnök, dorogi bányaigazgatót, Na-
Ijoczky Alfonz és Verő József kohómérnököket avatták doktorrá. 

A doktoravató közgyűlésen a földmívelésügyi miniszter 
képviseletében Papp Béla miniszteri tanácsos, a pénzügyminiszter 
képviseletében Böhm Ferenc miniszteri tanácsos, a pécsi Erzsé
bet Tudomány Egyetem képviseletében D. dr. Prőhle Károly eV. 
teológiai dékán, a keszthelyi Gazdasági Akadémia részéről dr. 
Palotay Dénes, az Akadémia igazgatója, a Budapesti Mérnöki Ka
mara képviseletében Henrich Viktor miniszteri tanácsos jelent 
meg. Az Országos Erdészeti Egyesületet Balogh Ernő ny. minisz
teri tanácsos, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesületet 
Henrich Viktor és Schivetz Ferenc, a Rimamurányi-Salgótarjáni 
Rt. h. igazgatója képviselte. A Magyar Mérnökök és Építészek 
Nemzeti Szövetsége képviseletében Papp Béla miniszteri tanácsos 
jelent meg. Több soproni egyesület is küldött ki képviseletet. 
Esztergomból Sepold Antal és Drabos János prelátus-kanonokok 
jöttek el. Említettéken kívül megjelent a közgyűlésen Sopron vá-
tros társadalmának számos képviselője, így többek között vitéz 


