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» A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. »» 
(Telefon : 37—22.) 

I n m e m ó r i á m . 

Megemlékezés a háborúnak áldozatául esett erdészeti 
főiskolai hallgatókról. 

A selmeezbányai bányászati és erdészeti főiskola rektora 
szives volt azoknak az erdőmérnök-hallgatóknak — sajnos, 
hosszú — sorát lapunkkal közölni, akik a haza hivó 
szavára fegyvert ragadva, reményteljes ifjú életüket a haza 
védelmében és mindnyájunkért feláldozták. 

A magyar erdészet reménységei, jövője voltak még 
nem régen, ma már a multté testük s csak lelkük él azok
nak a hősöknek túlvilági honában, akik kötelességüket a 
végsőkig teljesítették. 

A hazafiúi hála és elismerés örökzöld lombkoszorujá-
val áldozunk emlékezetüknek, amely áldott legyen mind
örökké! 



Kimutatás a hősi halált halt epdőmérnök-hallgatókr-ól. 

Ajtaylstv&n hadapródjelölt 1916.julius 4-én shrapneltől súlyosan 
megsebesülvén, 1916. jul. 6-án Qorohovban meghalt. Holttestét 
Ungvárra szállították s ott temették el. 

Ágoston István hadapródjelölt. Elesett 1915. márczius 27-én 
a ninovi ütközetben, s Ninov környékén van eltemetve. 

Baiás Döme zászlós. Elesett 1915. augusztusban a Lublinon 
tuli ütközetben Marisin község mellett. 

Banasz József tisztjelölt. Haslövés folytán sebébe belehalt 
1915. márczius 15-én. Cisnán van eltemetve. 

Béla Gyula hadapród. Megsebesült 1915. május 24-én. Sebeibe 
belehalt egy bécsi kórházban 1915. június 10 én. 

Biró Géza káplár. Elesett 1914. november 4-én a valjevói 
ütközetben. 

Biró Mihály szakaszvezető. Elesett 1915. október 7-én az orosz 
harcztéren a Szeredince fölötti ütközetben. A fedezékbe, hol két 
társával tartózkodott, egy 15 cm-es gránát csapott és szétron
csolta őket. 

Bránszky József zászlós. Szivlövést kapott előnyomulás alkal
mával 1915. június 1-én a Przemysl körüli ütközetben s Kalnikov 
mellett van eltemelve. Kitüntetései: Kis ezüst érem, a nagy arany 
érmet 1915. május 30-án kapta zsákmányolt ágyukért, s 1915. június 
1-én német vaskeresztet és II. oszt. ezüst érmet. 

Fábián Károly zászlós. Elesett 1914. november 25-én a 
szuloszovoi ütközetben (orosz harcztér). 

Farkass Aladár hadapród. Elesett 1915. május 23-án a Toma-
novic melletti ütközetben (északi harcztér). A nagy ezüst vitézségi 
érmet 1915. júliusban kapta. 

Fluck János káplár. Az éjjeli gyakorlaton szerzett tüdőgyulladás
ban meghalt 1915. január 18-án. A balassagyarmati temetőben 
nyugszik. 

Qhrkó István zászlós. Elesett 1916. október 5-én a Zarkov 
melletti ütközetben, s Podhorce községben van eltemetve. Kitün
tetve a bronz, kis ezüst és nagy ezüst éremmel. 

Helncz Imre szakaszvezető. 1915. deczember 25-én vörheny-
ben meghalt. Nagykanizsán van eltemetve. 



Horvatovith Sándor. Kiképzés alatt megbetegedett s 1915. július 
11-én Pozsonyban meghalt. Nagyfödémesen van eltemetve. 

Jakschitz Ferencz hadapródjelölt. 1916. október 23-án Predeá-
lon tul egy magaslat elleni rohamnál haslövést kapott s hősi halált 
halt. A brassó-predeáli országút mellett van eltemetve. 

KMses Gyula hadnagy. Megsebesült a görzi ütközetben 
1915. november 13-án. Felépülése után az északi harcztérre került 
s ott megsebesült megfigyelő helyén -4- magas bükkfán — 
1916. aug. 24-én ellenséges puskagolyótól fején találva s ennek 
következtében 1916. augusztus 30-án meghalt. A dolinái temetőben 
nyugszik. Kitüntetései: Legfelsőbb elismerés, bronz signum laudis, 
bronz és nagy ezüst érem. 

Kleinecke Walter. Elesett 1914. október 29-én Niskónál a San 
melletti ütközetben, Zdziaryban (Galiczia) van eltemetve. 

Krasznai István zászlós. Elesett 1915. november 26-án a 
negyedik doberdói ütközetben s Ranziánóban van eltemetve. 

Krismariu Nesztor hadapród. Elesett a gorliczei ütközetben 
1915. május 11-én. Holttestét hazaszállították s Mosniczán 1915. 
deczember 6-án temették el. 

Maurer János. A Sabácz közelében levő Jagodna magaslaton 
fejlövés következtében elesett 1914. szeptember 21-én. Ugyanott 
el is temették. 

Módy Elek zászlós. Elesett az északi harcztéren 1915. évi 
szeptember hó 26-án. 

Müller Ferencz. Az 1915. márczius 7-én kapott sebeibe bele
halt 1915. márczius 16 án; Galicziában van eltemetve. 

Paczelt Béla tizedes. Elesett 1915. márczius 2-án. 
Pendei Sándor hadnagy. Elesett 1916. október 14-én Hosszu-

falutól délre. 
Pinczés Ferencz zászlós. Elesett 1915. június 15-én Galicziá

ban a Przedborze melletti ütközetben. Ugyanott van eltemetve. I. oszt. 
ezüst, arany érem és II. osztályú német vaskereszttel kitüntetve. 

Roska Jakab zászlós. Elesett az ivangorodi roham alkalmával 
1915. augusztus 1-én. Kosjenitzében van eltemetve. 

Sándor Lajos zászlós. Elesett 1915, szeptember 26-án a 
dietkovcei ütközetben s Sanec község temetőjében van eltemetve. 
Kitüntetve 1915. július 8-án I. oszt. ezüst éremmel. 



Smerlngai István zászlós. Az olasz harcztéren szerzeít súlyos 
betegsége következtében 1915. november 5-én tábori kórházban 
meghalt. Ranziánóban van eltemetve. I. és II. oszt. ezüst és bronz 
éremmel kitüntetve. 

Szeifart Jakab hadapród. Elesett 1915. június 11-én a Zydacovii 
ütközetben a Zielona magaslaton. 1915. június 11-én az I. oszt-
nagy ezüst éremmel lett kitüntetve. 

Szukics Béla hadapródjelölt. Egy gránátszilánktól fejen találva 
1915. július 17-én a Vasiljevo és Kosilinsky közötti ütközetben 
elesett. 

Turner ]ózseí. A harcztéren szerzett betegségében 1916. október 
15-én Rónaszéken meghalt. 

Veszély Frigyes hadapród. Elesett 1915. november 2-án a 
Rosztoki ütközetben s Qaje Rosztokin Alexinievic közelében van 
eltemetve. 

Virágh Domokos zászlós. Elesett 1916. június 30-án felderítő 
szolgálatban, Korosciatynban van eltemetve. 

ú£ 

Az erdészeti jelentőségű fák és cserjék elterjedése 
a magyar állam területén.*) 

Ismerteti: Blattny Tibor m. kir. főerdőmérnök. 

K ét évtizeddel ezelőtt egy tudós és lelkes szakemberünket — hogy 
egy nemzetközi értekezlet határozataihoz csatlakozzunk — 
azzal biztak meg, hogy oly munkához kezdjen, melynek 

fontosságát és szükségességét akkor még nem látták be szakköreink 
s ugy vélték, hogy egy halom kimutatás sablonos kitöltésével és 
statisztikai összevonásával épen eleget teszünk kötelességünknek. 
Csakhogy az a férfiú, kire e kivitelt bizták, ezzel nem érte be, 

*; E czimen az erdészeti növényföldrajzi megfigyelések eredményeit össze
foglaló munka Fekete Lajos és Blattny Tibor feldolgozásában már 1914-ben el
hagyta a sajtót, azonban a háborús viszonyok folytán csak most jelenhetett meg. 
Kiadta a földmivelésügyi minisztérium; a diszes kiállítású munka Joerges Ágost 
Özv. és Fia könyvkereskedésében Selmeczbányán kapható, — A magyar kiadás 
ára 30 korona, a német kiadásé 30 márka. 


