
KÜLÖNFÉLÉK. 
Személyi hirek. O Felsége sédeni gróf Ambrózy Lajos rendkiv. 

követ és meghatalmazott miniszternek, kamarásnak, az Országos 
Erdészeti Egyesület választmányi tagjának a „remetei" második 
előnevet adományozta. 

Bencze Gergely m. kir. főerdőtanácsosnak, a selmeczbányai 
erdészeti főiskolán a vegytan és termőhelyismerettan tanárának, 
az Országos Erdészeti Egyesület régi alapító tagjának Ő Felsége 
a miniszteri tanácsosi czimet és jelleget adományozta. 

Hosszas, közel negyven évi közszolgálati, abból közel 33 évi 
eredményes tanári működés méltó elismerése e kitüntetés, amely
hez mi is őszintén gratulálunk! 

Halálozások. Wolfinaui Wolf Attila m. kir. főerdőszám-
tanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület alapító tagja és nyujtódi 
Jancsó István m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdészeti Egyesület 
rendes tagja f. é. július havában elhunytak. 

Béke hamvaikra! 
Hősi halál. Masztics Ernő erdőmérnökhallgató, tartalékos 

hadnagy az olasz harcztéren hősi halált halt. 
Áldott legyen emlékezete! 
A selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola 

tanácsa folyó hó 9-én tartotta rektorválasztó ülését. 
Rektorrá Réz Géza főbányatanácsos, főiskolai rendes tanárt 

választották meg két tanév tartamára. 
Prorektor lett Kpvesi Antal népfölkelő ezredesmérnök, főiskolai 

rendes tanár. 
Szakosztályfőnökökké választattak az 1918/1919. tanév tartamára 

a következő főiskolai rendes tanárok: bányamérnöki szakosztály
főnökké df. Walek Károly okleveles bányamérnök; fémkohó
mérnöki szakosztályfőnökké: Tomasowszky Lajos okleveles kohó
mérnök; vaskohómérnöki szakosztályfőnökké: LángKáxcAy okleveles 
gépészmérnök és erdőmérnöki szakosztályfőnökké: Bencze Gergely 
miniszteri tanácsos, okleveles erdőmérnök. 

Segédtanerők a selmeczi főiskolán. Az erdészeti főiskolán 
tartott hadikurzusokon a főiskola túlterhelt rendes tanárain kivül 
Pásztory Ödön, Rónai György és Roth Gyula is tart előadásokat. 



A mai rendkívüli viszonyoknak kellett eljönniök, hogy a főiskola 
szoros szervezetén kivül állóknak is mód nyilik arra, hogy ott 
előadásokat tartsanak, holott ez az eljárás, a magántanári intéz-
ménynyé fejlesztve, alkalmas lenne főiskolánk szervezetének egyik 
legnagyobb hiányát, a tanári succrescentia iránti gondoskodás 
hiányát pótolni. Azonkívül specziálisták nevelésére is alkalmas 
lenne, ha egy-egy szaktársunk bizonyos szűkebb tárgykör előadását 
vállalná a főiskolán. Reméljük, hogy a főiskola most újból átdolgozás 
alatt álló szervezeti szabályzatában gondoskodás fog ebben az 
irányban történni. 

Adományok a Mensa j a v á r a . A főiskolai Mensa Academica 
elnöksége őszinte köszönetének tolmácsolásával ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: Selmeczi Takarékpénztár 50 K, Selmeczi 
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Népbank 80 K, Egry Ferencz főerdőmérnök gyűjtése a IV. é. 
erdőmérnökhallgatók zsarnóczai kirándulása alkalmával 205 K, 
Selmecz-Bélabánya sz. kir. város 100 K, a folyó évi államsegély 
II. részlete 1000 K. 

Albánia és Montenegró erdeinek tanulmányozásával a 
belgrádi cs. és kir. erdőigazgatóság vezetőjét, Miklau Bálint nyug. 
boszn. és hercz. erdőtanácsost bizta meg a hadseregfőparancsnokság 
s ezért őt eddigi terhes állása alól f. é. május hó 1-ével felmentette. 

Ebből az alkalomból a vezérkar főnöke Miklau erdőtanácsosnak, 
aki csak nem régen a Ferencz-józsef-rend lovagkeresztjével lett 
kitüntetve, eddigi önfeláldozó és eredményes működéséért az 
erdőigazgatóság és az erdőüzemek szervezésével, újból teljes 
elismerését fejezte ki. 

Az erdőigazgatóság vezetését Dimitz József tart. százados, 
cs. és kir. erdőtanácsos vette át. 

Feladatának teljesítése végett Miklau külön tanulmányi csapatot 
szervezett szakképzett tisztekből, kisérő és őrző legénységből. Őszintén 
kívánjuk, hogy az érdekes, de korántsem veszélytelen vállalkozása 
az ismert kiváló szaktársnak, aki boszniai utunk óta sokunknak 
legjobb emlékében él, teljes sikerrel járjon. 
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