
nagyobbára 15x20 cm. méretben, repülő kormoránt, a fészken 
figyelő vörös gémet, a szürke gémet különféle repülésű alakban, a 
csonkafűzfán (épített fészkére leszálló gólyát, bakcsó-fészkeket 
fiókákkal és tojásokkal, fiókáit etető nagy kócsagot, fészkére le
ereszkedő és arról felszálló kócsagokat, a kanalas ígérnek egész 
sorozatát a legkülönbözőbb pozitúrákban és egyéb madara t muta t 
be, végül néprajzi képeket csatol román és szász nemzeti viselet
ben fiatalt, öreget, szép lányt meg vénasszonyt. 

Én utóbbiakat elhagytam volna. 
Ez a mű a kitűnő madár tani felvételek közrebocsátásával 

kétségtelenül igen nagyot alkotott. Emellet t a madárvilággal s z o 
rosan összefüggő erdőrészletekből, nádasokból, rétségekből is kö
zöl egy-két képet és az ottani halászéletből néhány jelenetet örö
kít meg. 

Magam is vállalkoztam egynéhányszor hasonló munkára a 
még egyetlen madártanyánkon, a Kisbalatonon és megkíséreltem 
a madarak fényképezését. Bizony nem könnyű feladat. 

Akarom remélni, hogy a tecsapolásoktól ezt az egyetlen ma
dárot thonunkat megkímélik és azt az utókornak legalább mai alak
jában megőrizhetjük tanulmányozás végett a tudomány érdekében. 

Ajánlom a természetet és elsősorban a madara t szerető ma-
gyar közönségnek a most tárgyal t fenti művet, mely szép kötésben 
9.60 márkáért kapható az Atlantis Verlag-nál, Berlin, S. W. 68. 
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erdőmérnököt, aki a Hortobágy növényföldrajzának felkutatása és 
a sziklásítás körül szerzett érdemeket, a debreceni gróf Tisza 
István tudományegyetemen f. é. november hó 29-én „summa cura 
laude" a bölcsésztudományok doktorává avatták. 

Kitüntetéséhez, melyben a szakunkon kívül álló intézet része
sítette, — mely tehát egyben szakunk kitüntetése is, — őszintén 
gratulálunk. 

Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos ki tüntetése. Az „Or
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület" a folyó évi 
november hó 16-án, Budapesten t a r to t t rendes közgyűlésén Toma
sovszky Imre ny. miniszteri tanácsosnak „A bányafa" című tanul
mányát a Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. által alapítot t iro
dalmi díjjal jutalmazta. 

Szaktársunk ki tüntetését örömmel regisztráljuk s egyben üd
vözöljük a ki tüntetés alkalmából. 



Halálozás. Vett értesülés szerint ' Demény Lajos nyug. főerdő
mérnök,, egyesületünk volt tagja, jaki az összeomlás előtti időkben a 
szászrégeni (m. kir. járási erdőhivatal főnökeként működött folyó évi 
december1 !hó '8-án, 63 éves korában, Szászrégenben tragikus körülmé
nyek között váratlanul elhunyt. A /megboldogult hűlt tetemét e hó 
10-én Szászrégenben helyezték örök nyugalomra szaktársai élénk 
részvéte mellett. 

Béke hamvaira. 
A Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület közgyűlése 

Kaposvárott. A mul t napokban ta r to t ta még ezen egyesület félévi 
rendes közgyűlését. A városháza dísztermét a messze vidékről jött 
tagok szép számmal töltötték meg, kik között Papp >Béla miniszteri 
tanácsos a földmívelésügyi minisztert , Biró Zoltán miniszteri taná
csos az Országos Erdészeti Egyesületet, Mayer Aurél erdőtanácsos 
a Felsődunántúl i Erdészeti Egyesületet, Földváry Miksa minisz
teri tanácsos a kaposvári állami erdőigazgatóságot, míg Festetich 
Kristóf gróf az erdőbirtokos társadalmat képviselte. 

A közgyűlésen Fuhrmann Antal ügyvezető elnök többek között 
beszámolt ai legutóbbi szűkebbkörű értekezlet eredményéről, mely
nek t á rgya az újonnan készülő erdőtörvénytervezet megvitatása 
volt. Az egyesület a kialakult véleményeket, melyek az Országos 
Erdészeti Egyesület ál láspontját fedték, az illetékes minisztéri
umba ju t t a t t a . 

Sajnos, a mai állapot kevés ki lá tást nyújt a r r a nézve, hogy az 
50 év óta elavult erdőtörvényünk /a kevés erdőnk fenntar tása és 
az erdőmérnöki ka r szélesebb elhelyezése érdekében módosítást 
nyerjen. 

Ezután tárgyalás anyagát képezte a Felsődunántúli Egyesü
letnek a földmívelésügyi miniszterhez intézett \ memoranduma, 
amely már {részint meglévő kormányrendelkezéseket érint . Ezek 
közül kiemeljük a magyar erdőgazdaság abbeli kívánalmát, hogy 
az állami hivatalok, közintézmények, szervek összes tűzifa, műfa, 
ta lpfa stb. szükségleteiket a j„Közszállítási szabályrendelet" elő
írásai szerint elsősorban hazai termelésekből fedezzék. Az áru 
magyar származása továbbra is igazolandó legyen. A tűzifa be
szerzése ezentúl ne ürm. 3, hanem súly alapján [történjék. A Máv. 
talpfái t ne- csak tölgy-, bükk-, hanem hazai erdei! fenyő-, cser- és 
szilfából is rendelje meg, s egyáltalán kívánatos, hogy a magyar 
faanyagok az ál lamvasúti szállításoknál lehetőleg messzemenő 
kedvezményekben részesüljenek. Részletesen szó eset t a kormány
nak a magyar tűzifa száll í tásánál f. é. november 1-től megadott 
20' százalékos {díjkedvezményéről), inely tény ezen áru olcsóbbodását 
és a vásárlóközönség érdekét van hivatva előmozdítani. Kereske
delmi mérlegünket befolyásoló külföldi favásárlások pedig továbbra 
is minszter tanácsi hozzájárulástól függenek. 



Változások és ki tüntetések az erdészeti szolgálat köréből. 
Dr: Szmrecsányi Lajos egri érsek Nagy László erdőtanácsos, ura
dalmi )erdőfelügyelőt — érdemeinek elismerése mellett — nyuga
lomba helyezte s a központi erdőhivatali ügyek vitelével — erdő
gazdasági tanácsadói címmel Urbantsek Ignác uradalmi erdőmér
nököt bízta meg. 

Midőn a írni kedves Laci bácsinktól —• a hivatalos szolgálatá
nak befejezése alkalmával •—- szeretettel búcsúzunk, egyben kife
jezést adunk annak a reményünknek, hogy távozása inem fogja 
egyben az egyesületünkből való kiválását jelenteni, hanem ellen
kezőleg, népszerű, kedves tegyéniségével, félszázados gyakorlat i 
tapaszta la ta inak közreadásával még nagyon sokáig gazdagítja 
egyesületi életünket. 

Az egyesületa magyar bányatársülatok abbeli eljárásába, 
hogy azok kényszerültek faszükségleteiket egyes esetekben külföld
ről beszerezni, érdemben nem kíván beleavatkozni, azonban a vi
déki egyesületek fe ladata afelett őrködni, hogy a bányavállalatok, 
melyek elsősorban a magyar közszállításokban érdekeltek, idegen
ből származó elkerülhetetlen vásárlásaiknál magasabb á raka t ne 
fizessenek a hazaiaknál. A termelők fogjanak össze a bányákkal és 
igyekezzenek együttesen a |bányafára nézve is kedvezőbb tar i fákat 
a kormánynál kieszközölni. 

A látogatott közgyűlés tagjai és családtagjaik a ^urul-szál lo-
dában közös vacsorán vettek részt. 

L. Z. 


