KÜLÖNFÉLÉK.
Mayr Henrik dr. f. Gayer Károly utóda, a müncheni egyetem
erdőhasználat- és erdőműveléstani tanszékén, csakhamar követte
elődjét. Hivatása teljesítése közben a katedrán érte utói a kérlelhetlen halál Mayr-t f. é. január hó 24-én 57. életévében. Erdészeti
és államtudományi tanulmányait Aschaffenburgban és München
ben végezte, utóbbi helyen 1882-ben az államtudományi, 1884-ben
pedig a bölcsészeti doktorátust szerezte meg és magántanárrá lett
az ottani egyetemen. 1885-ben kormánya megbízásából ÉszakAmerika, Japán, Jáva, Ceylon és India erdőségeit tanulmányozta,
majd 1887-ben a japán kormány hívására a tokiói egyetemen az
erdészeti növénytan előadását vállalta el. Három évig tartózkodott
ekkor Japánban, alaposan átkutatva a szigetország erdeit. Vissza
térőben Kina és Ceylon erdőségeit tanulmányozta.
Hazájában ismét állami szolgálatba lépett s amidőn 1893-ban
Qayer kathedrájáról visszavonult, Mayr vette át örökét. Tevékeny
sége ettől kezdve a tanitás, az irodalmi működés és az erdészeti
kisérletügy között oszlott meg, mely utóbbit a külföldi fanemek
telepítése terén széleskörű tanulmányai és a grafrathi kísérleti kert
jében szerzett tapasztalatai alapján lényegesen fejlesztett. 1902-ben
még egyszer alkalma volt Japánt, Kínát, Koreát és Északamerikát
beutazni.
Főbb irodalmi művei: Das Harz der Nadelhölzer(A fenyőfélék
gyantái), Die Waldungen Nordamerikas (Északamerika erdőségei),
Monographie der Abietineen des Japanischen Reiches (A japán
birodalom Abiés-féléinek monográfiája), Der Waldbau auf naturgesetzlicher Orundlage (A természeti törvényeken alapuló erdő
művelés), Fremdlándische Wald- und Parkbáume für Európa
(Idegen erdei és kerti fák Európa részére); végül Qayer erdő
használattanának két kiadását (IX. és X.) nézte át Mayr.
Halálozások. Hedanek
Rezső urad. alerdész (Kegye) és
Wiegandt Henrik társ. főerdőmérnök, vármegyei bizottsági tag
(Resiczabánya), az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai
elhunytak. Béke hamvaikra!
A tervszerűen kezelt erdők pótadója ügyében
miniszter következő rendeletet bocsátotta k i :

a belügy

A közszolgáltatások egyesitett kezeléséről szóló 1 9 0 9 : X I I . t.-cz.
6. §-a megszünteti az önálló puszták, havasok és erdők részére
az 1 8 8 6 : XII. t.-cz. 130. § ötödik bekezdésében a községi adózás
terén biztosított féladókedvezményt, valamint az említett puszták,
havasok és erdők tulajdonosainak az 1886 : X I I . t.-cz. 137. §-a által
nyújtott azt a jogát, hogy a községi adók és egyéb szolgálmányok
megváltása végett átalányösszeg fizetése mellett a községgel 6 évről
6 évre terjedő egyezséget köthessenek. Az idézett törvény az 1 9 1 0 .
évben viselendő közterhekről és fedezendő állami kiadásokról
szóló 1 9 1 0 : III. t.-cz. 5. §-ának utolsó bekezdése szerint 1911. évi
január hó 1-én életbelép. Miután a községi költségvetéseknek a
községek képviselőtestületei által való tárgyalása s ehhez képest
az 1911. évi községi pótadó megállapítása küszöbön van, az
1911. évi községi pótadók megállapításánál pedig, tekintettel arra,
hogy azok alapját az 1911. évi állami adók képezik, az 1 9 0 9 : X I I
t.-cz. fentebb idézett rendelkezései figyelembe veendők, ennél
fogva felhívom alispán urat, hogy a vármegye hivatalos lapjában
közzéteendő körrendeletben intézkedjék aziránt, hogy a községek
1911. évi költségvetéseik összeállításakor a fentebb idézett törvény
rendelkezéseire figyelemmel, a költségvetési hiányok fedezésére
szolgáló községi pótadók alapjainak megállapításánál a községhez
közgazdaságilag csatolt puszta, illetőleg havasok és rendszeres
gazdasági terv szerint kezelt erdőtestek után 1911. évre kivetett
állami adók egész összegeit vegyék számításba. Megjegyzem
azonban, hogy az 1909. évi X I I . t.-cz. 6. §-ának utolsó bekezdése
értelmében a községi adók és egyéb szolgálmányok megváltása
iránt 6 évre kötött egyezségek, amennyiben azok 1907. év végéig
jóváhagyattak, lejártukig érvényben maradnak, miért is ilyen
esetekben a fent megjelölt területek állami adói a községi pótadó
alapjául fel nem vehetők s az illető tulajdonosok az egyezség
lejártáig csak az egyezségben megállapított szolgáltatásokra köte
lezhetők. (Belügyminiszter, 121605/1910.)
A fürésztelepekre szállított rönkfa kedvezményes díj
tételei ügyében a Magyar Fakereskedők és Faiparosok Országos
Egyesülete azzal a kéréssel fordult volt a kereskedelemügyi
miniszterhez, hogy a régebben fennállott díjkedvezményeket ismét
léptesse érvénybe. A miniszter válasza tagadó volt, de a hazai

bükkerdőségek kitermelésének elősegítése érdekében
bükkfa
törzsekre a gyakorlati fontossággal biró hazai feladási állomásokról
a hazai gőzfürészek külön kérelmei alapján hajlandónak nyilat
kozott a régebbi díjkedvezményeket érvényesíteni.
A magyar államvasutak igazgatósága egyébként más tekin
tetben is külön elbírálásban részesiti ujabban a bükkfát. Kitetszik
ez abból az átiratából, amelyet ugyancsak a Magyar Fakereskedők
és Faiparosok Országos Egyesületéhez intézett s a melyben azon
állomások megjelölését kéri, amelyekről vámkülföldre szóló bükkfa
küldemények várhatók, hogy a külföldi kivételes díjszabások
átdolgozásánál ezen állomásokról bükkfára vonatkozó közvetlen
díjtételek legyenek megállapíthatók.
Madárpusztitó g y o r s v o n a t o k . A „Vasúti és Hajózási Heti
lap"-ból veszszük át a következő érdekes megfigyelést: Ismert tény,
hogy az összes madárfajok, különösen pedig az éneklőmadarak,
évről-évre fogynak. Ennek okát a természettudósok, erdészek,
egyletek és a kormányok folyton kutatják, hogy azt megszüntet
hessék. Egy eddigelé alig észlelt okra hívja fel most a figyelmet
a „Strassb. Bürgerztg."-ban egy németországi mozdonyvezető, e
minőségben tett megfigyelései alapján. Pontos feljegyzései és szá
mításai szerint — úgymond — egyetlen gyorsvonatu mozdony egy
hónap alatt százakra menő madarat pusztított el, vagy sebesített
meg halálosan. A strassburg-ludwigshafeni 173. sz. Lloyd-expresszvonat egyetlen útjában a mozdony megtekintése alkalmával a füst
kamara ajtaja előtt nem kevesebb mint nyolcz kimúlt, különféle
éneklő madarat, a hamuszekrény-rostélyban pedig két félig megszenesedett kupcsőrüt talált. A vonat a kora reggeli órákban köz
lekedik, amidőn az öregek fiókáiknak az első táplálékot keresik.
A reggeli félhomály, valamint a madaraknak még nem tökéletes
ébersége valószínűen szintén okul szolgáltak arra, hogy annyian
nekirohantak a mozdonynak. Mennél nagyobb a vonatok gyorsa
sága, annál nagyobb a veszély arra, hogy a madarak repülés és
kitérés közben nekimenjenek a mozdonynak. Mert még a fecskék
és a szárnyasegerek is, amelyek pedig művészek az ivrepülésben,
tévedésbe ejtetnek a luxusvonatok 95 km-es gyorsasága által
Tapasztalat szerint a legelső ragadozómadártól kezdve a legkisebb
éneklőmadárig igen sokan esnek ilyképen áldozatul a vonat

mozdonyának. A legnagyobb madárpusztulást május, június és
július hónapokban, vagyis abban az időben észlelhette, amidőn a
legtöbb madár költeni és a kirepülő fiatalok önállóan táplálékot
keresni szoktak. Ha egy madárpárocska, melynek több fiókát kell
táplálnia, rovarkeresés közben a vonat moraja által nyugtalanítva,
a legrövidebb uton fészke felé visszarepülni igyekszik, az óvatos
ságról megfeledkezik és gyakran a mozdony elülső részeinek, mint
a kémény és a füstkamaraajtónak rohan, ahol elpusztul, holtra
zuhanása közben még erősen tartván csőrében az összegyűjtött
lepkéket, legyeket stb. A fiatalok természetesen, miután ezeknek
repülőképessége hiányosabb, jóval nagyobb számban esnek a moz
donyok áldozatául, mint az öregebbek. Legtöbb pusztul el — miután
legnagyobb számban vannak — a verebekből. Aztán következnek
a különféle éneklőmadarak, a ragadozómadarak, továbbá a hollók
és fáczánok. A ragadozómadarak és hollók leginkább friss erős
hóesés után szoktak a mozdonynak nekirepülni, miután az való
színűen elvakítja őket.
Hivatalos közlemény (elvesztett erdőőri bizonyítványról).
1418/1911. sz. — Közhírré teszem, hogy a Técső községi (Mára
maros vármegye) születésű Petrovics Gábor részére az erdőőri
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TRENCSEN TEPLICZ
A forrásvízeket nem keíl sem lehűteni,
sem fölmelegíteni. Szállodák fürdőkkel
egybeépítve. Egész évben nyitva. N a g y 
szerű tavaszí kúrák. Olcsó pensíók ! Festői
hegyvidék. M i l l i ó s u j é p í t k e z é s e k .
Uj nagyszálló. Uj fürdők. H á z i K u r á K
h o z : íszapszétküldés.
::

500 év óta
gyógyítanak
köszvény.,
c s ú z t stb.

P r o s p e k t u s t Küld a f ü r d ó ' i g a z g a t ő s á g .
Egyesületünk t, tagjai messzemenő ked
vezményekben részesülnek. Bővebbet az
Erdészeti Lapok J 9 Í 1 . évi X L füzete
tartalmaz illetőleg a fürdőígazgatóságtól
::
lehet megtudakolni.
::
t

Rádiumos
kéneshöviz(36-42°C.) éS

iszapfürdői

szakvizsga letételéről 1887. évi október
kiállított eredeti bizonyítvány elveszvén,
1909. évi 2284. szám alatt az eredetivel
másodlat adatott ki.
Máramarossziget, 1911. évi július hó

hó 16-án 4. szám alatt
ahelyett nevezett részére
egyenlő értékű hiteles
5-én.
Szentimrey

Dániel

kir. erdőfelügyelő.
A „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt a d o m á n y o k : A főiskolai
„Segélyző-Egyesület" elnöksége újabban a következő adományokat nyugtázza:
Borsod, Gömör, Heves vármegyék Erdészeti Egyesülete és a nagybányai m. kir.
bányakapitányság 100—100.
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal tisztikara 65 K.
A Mensa-alap első félévi kamata 49'77 KLevitzky Albert 20 K.
Ritter Károly, Keleti Lajos, Topscher Samu, Zenovicz Gusztáv, Tavi Károly,
Kéméndy Győző, Orosz János 10—10 K.
Molnár Károly 7 K.
Dióssy Dezső, Uitz Mátyás, Földes Tamás, Füzy Zoltán, Bihari Ödön,
Bodor Jenő, Vály Ferencz, Jákó Jenő, Jánosi Pál, Bárdoss Lajos, Vattay Nándor,
Fekete Lajos, Gerinczy N., Káspár Lajos, Hőnek Ignácz 5—5 K.
Lányi Gyula, Béky Albert 3—3 K.
Würsching Frigyes, Elek István, Aschner Vilmos, Gasparecz Lajos, Lipcsey
László, Koraliczky Vladimír, Scholtz Gyula, Gura Károly, Klimkó Gyula, Lorge
Emil, Paul Péter, Schalát Béla, Marschall Ernő báró, Istvánffy József, Horváth
Béla, Surjánszky Kálmán, Kalotsa Imre 2—2 K.
Szabó Kálmán, Schwob István, Erdélyi Mihály, Solti Sándor 1—1 K.
Fogadják a nemesszivü adakozók hálás elismerésünket és őszinte köszöne
tünket. Az eddig befolyt adományok összege 649577 korona.
Az elnökség.

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
(Kérjük az u r a d a l m a k t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesitenl szíveskedjenek.)
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Szmik Gábor m. kir. főerdőmérnököt
saját kérelmére állandó nyugalomba helyezte, továbbá áthelyf zte Bodor Zoltán
m. kir. főerdőmérnököt Kassára erdőgondnoknak és Juron Bernát m. kir. segéd
erdőmérnököt Désre erdőgondnoknak.

