
medrére, területére vonatkozik, mig az apatini erdőhivatalnál az 
összes vizjárta területre. A holdankénti jövedelmek közötti különb
ség nem olyan nagy, ha az apatini erdőhivatal bérjövedelmét 
csupán erre az állandóan vizzel borított területre osztjuk e l ; ilyen 
számítás mellett 1 kat. hold állandóan vizzel boritott terület 8 K 
01 fillért jövedelmez. (Folyt, köv.) 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Meghívó 
az „Országos Erdészeti Egyesület " közgyűlésére. 

A z „Országos Erdészeti Egyesület" f. évi rendes közgyűlését 
deczember hó 15-én d. e. 11 órakor Budapesten, saját helyiségei
ben (V. Alkotmány-u. 6. sz., II. emelet) tartja meg a következő 
tárgysorozattal: 

1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egyesületi tevé
kenységről. 

2. Tizenegy választmányi tag választása. A z alapszabályok 
értelmében kilépnek, de újra választhatók: Ambrózy Lajos báró, 
Arató Gyula , Eszterházy Miklós herczeg, Hirsch István, Kaán Károly, 
Tavi Gusztáv, Török Gábor, Tuzson János dr. és Zselénszky 
Róbert gróf. Két hely elhalálozás következtében van üresedésben, 
az egyik 1, a másik 3 évre. 

3. Jelentés az 1911. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1913. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a Deák-Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről és javaslat az alapitvány rendelkezésre álló 
kamatainak hovaforditása ügyében. 

5. Indítvány az 1913. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozditására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 



Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait 
felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban megjelenni és 
tanácskozásainkon résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1911. évi november hóban. 
Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége. 

* 

Ezen meghívóval kapcsolatban azon t. tagtársakat, akik a m. 
kir. államvasutak vonalain menetjegykedvezményre más alapon 
nem birnak jogosultsággal, felkérjük, hogy kedvezményes menet
jegy váltására jogosító igazolvány megküldése végett legkésőbb 
deczember hó 11-ig alulírott titkári hivatalhoz fordulni szíves
kedjenek. 

A közgyűlést közös ebéd követi, melynek helyét magán a köz
gyűlésen fogjuk a t. tagok tudomására hozni. 

A titkári hivatal. 
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Vuk Gyula f 

hazai fakereskedelmet és az Országos Erdészeti Egyesületet 
súlyos csapás érte. Folyó hó 3-án, hosszas szenvedés után 
elhunyt l d . Vuk G y u l a , egyik legnagyobb fakereskedelmi 

és ipari vállalatunk főnöke, a Magyar Fakereskedők és Faiparosok 
Országos Egyesületének alelnöke és az Országos Erdészeti Egye
sületnek választmányi tagja. Idő előtt, életének 61. évében szólította 
el a sors a még nem régen tetterős férfiút, kinek nemes gondol 
kodása, Európa határain túlterjedő széleskörű ismeretei és tapasz
talatai, szakmája és a közjó iránti, pihenést nem ismerő fáradozása 
és áldozatkészsége s nemkülönben rokonszenves egyénisége minden
kinek tiszteletét és nagyrabecsülését biztositotta. Hazánk több helyén, 
azután Romániában, a Kaukázusban, sőt egyidőben Amerikában 
lévő fatermelési vállalatainak czéltudatos és biztos kezű vezetése 
mellett mindig ráért szakmája közügyeivel is foglalkozni s élénk 
részt vett ugy a Magyar Fakereskedők és Faiparosok, mint az 



Országos Erdészeti Egyesület életében, élt hőn szeretett családjának 
s tudott önfeláldozó barát lenni. 

Halálával a szó legjobb értelmében vett nemes lélek hagyta el 
porhüvelyét. Szomorúsággal telten állottunk ravatalánál, amely előtt 
az Országos Erdészeti Egyesület is lerótta a kegyelet adóját, koszorút 
helyezvén arra s részvétét tolmácsolva a gyászoló család előtt. 

ó£ ú£ j £ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Tomcsányi Gusztáv emlékezete . Kegyeletes ünnepély kere
tében áldozott Máramaros vármegye közönsége e hó 1-én néhai 
Tomcsányi Gusztáv miniszteri tanácsos, volt máramarosszigeti 
erdőigazgató emlékének. 

A l i g egy évvel ezelőtt, váratlanul bekövetkezett szomorú el 
hunyta után mozgalom indult meg aziránt, hogy a köztiszteletben 
állott halott sirját emlékművel jelöljék meg azok, kiket hozzá éle
tében a szeretet, tisztelet és hála kötelékei fűztek. 

A mozgalomnak, melynek élén Perényi Zs igmond báró főispán, 
Hubay Zs igmond erdőigazgató és Szabó Sándor alispán állottak, 
eredménye a fekete svéd gránitból készült s az elhunyt erdő
igazgató márványba vésett reliefjével ékitett diszes siremlék, amely 
az oly sokak által kedvelt halott végső nyughelyét jelöli s amelyet 
megható ünnepség keretében leplezett le és adott át a családnak 
Perényi Zs igmond báró főispán. 

Megnyitó beszédében megkapó szavakkal ecsetelte az elhunyt 
érdemeit, amelyeket nemcsak az erdészeti szolgálat terén, de a köz
szolgálat minden ágában szerzett; rámutatott az odaadó, önzetlen 
munkásságra, melyet a megboldogult minden közérdekű dologban 
kifejtett; a vasakaratra, törhetlen energiára, melyek őt annyi aka
dályon átsegítették; a látszólagos ridegség álarcza alá rejtőzött, de 
minden szép és nemes eszme iránt annyira fogékony jó szivére, 
mely annyi tisztelőt és őszinte barátot szerzett a korán elhunytnak. 

M i n t a szerényen, visszavonultan működő, de önzetlenségtől 
vezérelt, czéltudatos és mindent feláldozó munka bajnokát jelle
mezte a megboldogultat, akinek puritán jellemére, igaz érzelmeire 


