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Halálozások. Neczpáli Dolesehall Aladár, az Eszterházy 
hercegi hitbizomány erdőfelügyelője (Bánokszentgyörgy), az 0 . 
E. E. rendes tagja, életének 57. évében hosszas szenvedés ntán 
mult hó 23-án az Úrban csendesen elhunyt. 

G á b o r Sándor,, volt m. kir. főerdőtanáosos, a nagykárolyi 
állami erdőhivatal egykori főnöke, az 0 . E. E. alapitó tagja, 
Nagykárolyban hosszas szenvedés után jobblétre tért. A róla el
nevezett makkvető bot feltalálója volt. 

T a r i c s Ferenc erdőmérnökhallgató (Székesfehérvár), az 
0 . E. E. rendes tagja, elhunyt. 

Mély sajnálattal értesülünk végül, hogy P á l l Miklós fő-
erdőtanácsos, az aradi állami erdőhivatal főnöke, f. évi február 
hó 19-én Aradon elhunyt. Alapos szaktudásával, körültekintésé
vel, pártatlan Ítélőképességével megtalálta azt a helyes utat, 
melyen a községi erdők adminisztrációjában a birtokosok érde
keit a hatóság törvényen alapuló intencióival összhangba tudta 
hozni. Működése ezért osztatlan elismerést és igaz beósülést 
biztosított számára, annyira, hogy az imperiumváitozás nem vál
toztatta meg a tudásának kijáró elismerést. Tragikussá teszi 
szomorú végét, hogy egy hivatalos ut alkalmával történt ipar-
vasuti szerencsétlenség, volt súlyos betegségének kiindulója, 
mely elég korán, 63 éves korában. 35 évi szolgálat után ragadta 
őt el az élők sorából. Az Országos Erdészeti Egyesület alapitó 
tagját gyászolja benne. 

Béke hamvaikra! 
Nyugdíjazások. A m. kir. földmivelésügyi miniszter K m e-

t ó n y i Emil m. kir. erdőtanácsost a f. hó évi febr. hó, D r a s-
k o v i c h József m. kir. erdőtanácsost, a miskolci erdőhivatal 
volt főnökét pedig folyó hó végével ideiglenes nyugalomba he
lyezte. 

A mérnöki kamara alakuló közgyűlése folyó hó 8-án és 
12-én folyt le a magyar műszaki kar komolyságához illő méltó
sággal és ünnepélyességgel. A kamara elnöke Zielinski Szilárd 
műegyetemi tanár, a fővárosi közmunkatanács elnöke lett, aki 
három évtizeden át lelkes úttörője volt annak, hogy a magyar 
mérnöki kar kamarai szervezetben tömörüljön. Alelnökök Herr-
mann Miksa műegyetemi tanár és Sármezey Endre mérnök, 
titkár Thoma Frigyes lett. A 40 tagu választmányban az erdő
mérnöki kart Balogh Ernő, Biró Zoltán, Bund Károly és Czil-
linger János képviseli, mig póttagok Fekete Béla és Stromszky 
László lettek. 



A talpfát és talpfatrönköt már nem kell felajánlani a Máv-
nak. Az Országos Erdészeti Egyesület a Faértékesitő Hivatal
tól a következő .értesítést nyerte: Több loldalról felmerült érdek
lődésből kifolyólag tisztelettel felkérem, szíveskedjék az egye
sület érdekelt tagjait tájékoztam! arról, hogy az 1922. évi 8767. 
M. E. számn rendelet 2. pontja az erdőbirtokosokat és fatermelő 
vállalatokat a már kitermelt v a g y ezentúl Ikitermelendő bizo
nyos méretű és átlagos minőségű gömibfának^ 3. pontja pedig 
a kész vasúti talpfánaki a m. kir. államvasutak igazgatósága 
részére a rendelet megjelenésétől számitott 8 napon belül való 
felajánlására kötelezte, a további éveikre azonban semmiféle 
ilyen rendelkezést nem tartalmaz. Önként következik ebből, 
hogy a most kitermelés alatt álló kész vasúti talpfát és a vas
úti talpfa termelésére alkalimias gömbfát a készlettulajdonosok 
nem tartoznak a Máv. részére felajánlani, hanem azt szabadon 
értékesitihetik. A szóbanforgó kormányrendelet hatályának a 
folyó termelési évre való kiterjesztésére annál kevéshbé van 
szükség, mert a kormányzat hozzájárulásával a Máv. igazgató
sága vasúti italpfaszükségleténék fedezésére nyilvános verseny
tárgyalást irt ki, aimely megfelelő eredménnyel is járt, úgy
hogy a Máv. vasúti talpfaszükséglete ibiztositottnaik tekinthető. 

Selmecbányaiak Egyesülete Budapesten március 1-én tar
tott műsoros estélye ugy erkölcsi, mint anyagi tekintetből fé
nyesen sikerült. A z anyagi siker spontán megnyilatkozása 
500.000 K adomány, amelyet az egyesület a főiskolához juttatott 
avval, hogy az összeg felerésze a főiskolai mensa, felerészé 
pedig az ifjúsági kör elnökségének rendelkezésére álljon, utóbbi 
szegénysorsu főiskolai hallgatók segélyeképen. U g y tudjuk, 
hogy a leszámolás lezártával még ujabb adományt is szánt az 
egyesület a főiskola emiitett céljaira. 

Az üzemtervi nyomtatványok uj árai. A földmivelésügyi 
miniszter ur az üzemtervi nyomtatványok árát a következőké
pen emelte: Üzemtervi utasítás 1400 K, felmérési és határbizto-
sitási utasítás 400 K, a 3 íves részletes főhasználati terv (E8) 
egy példánya 320 K, az E17 jelű nyilvántartási zsebkönyv ive 
130 K, a többi nyomtatvány ive 170 K. 


