
I R O D A L O M 

Vági István m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai ren
des tanárnak „ A Meteorológia és Éghajlattan Elemei" című könyve. 
Még július hó folyamán megjelent vitéz Tóth Alajos soproni könyv
nyomdai műintézetének kiadásában Vági István m. kir. bányamér
nöki és erdőmérnöki főiskolai rendes tanárnak „ A Meteorológia 
és Éghajlattan Elemei" című könyve. A rendelkezésünkre állott idő 
rövidsége miatt a könyv részletes ismertetésére egyik legközelebbi 
számunkban fogunk visszatérni. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsost Szeged vá
ros törvényhatósági bizottsága örökös tagjává választották. Igaz tisz
telettel és kartársi szeretettel üdvözöljük őt ezen kitüntetése alkal
mából. Tartsa meg az Egek Ura jóegészségét , közismert buzgalmát, 
hogy az Alföld minden, de kivált az erdők ügyének még sokáig lehes
sen lelkes művelője és támogatója. K. A. 

A Magyar Ornithológiai Központ, illetve a Magyar Madártani 
Intézet VoMnhofer Pál ny. m. kir . miniszteri tanácsost és Barthos 
Gyula hercegi hitfo. urad. erdőmestert a madártan tudományos és 
gyakorlati művelése terén mintegy három évtizedes munkálkodásuk 
elismeréséül levelező tagokká választotta meg. 

Halálozás. Kostialik János m. kir. főerdőtanácsos, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja folyó évi július hó 18-án életének 
57-ik, állami szolgálatának 35-ik évében rövid, kínos szenvedés után 
Budapesten, a Fasor-szanatóriumban meghalt. A megboldogult 
1894-ben mint műszaki díjnok a kolozsvári erdőigazgatóságnál kezdte 
meg állami szolgálatát. Innen mint m. kir. erdész 1903-ban a liptó-
újvári főerdőhivatalhoz, majd 1905-ben a lugosi erdőigazgatósághoz 
került és 1906-ban a földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztá
lyába rendeltetett be szolgálattételre. A minisztériumból a liptóújvári 
erdőrendezőség élére került, majd mint főmérnök, 1905-től a liptó
újvári főerdőhivatal központjában teljesített szolgálatot. 1920-ban 
Gödöllőre, a m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatósághoz 
lett áthelyezve, ahol eleinte a központban, majd 1922-ben mint erdő
rendező teljesített odaadó szolgálatot. 

A megboldogult közszeretetben álló tagja volt erdésztársadal
munknak, s váratlanul gyors elhalálozása mély részvétet váltott ki 
kartársaink körében. 


