
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. 
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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 



semmi sem vet fényesebb világot az emléknél, melynek létesíté
séhez kegyelettel járult hozzá a megyei társadalom minden rétege. 

A család nevében Bekény Aladár m. kir. főerdőtanácsos vette 
át az emléket, meghatott szavakban mondván köszönetet mind
azoknak, kik a síremlék felállítását lehetővé tették s egyúttal emel
kedett szavakkal tett Ígéretet arra, hogy azt állandóan és szeretettel 
gondozandják. 

Meleg szavak kíséretében helyezték el ezután a síremlékre 
a koszorúkat és pedig Nagy Vincze m. kir . erdőigazgató a föld
mivelésügyi minisztérium, Szabó Sándor alispán Máramaros vár
megye, Hubay Zs igmond főerdőtanácsos a mármarosszigeti erdő
igazgatóság, Temesváry Béla főerdőtanácsos a bustyaházai erdőhivatal, 
Szaplonczay István h. polgármester Máramarossziget város és Bökényi 
Dániel igazgató a vármegyei közművelődési egyesület koszorúját. 

A sirt, melyen már előbb elhelyezték a családtagok Horváth 
Sándor min. tan., az állami erdőhivatal tisztikara, valamint az el
hunyt tisztelőinek koszorúit, virágerdő borította, jeléül annak, hogy 
az elhunyt emlékezete ma is él mindazok szivében, akik hozzá 
életében közel állottak. 

A dalárda éneke fejezte be a lélekemelő ünnepséget, melyen 
a földmivelésügyi minisztérium kiküldöttein, a vármegye, a város, 
az erdőigazgatóság, erdőfelügyelőség, az állami és a bustyaházai 
m. kir. erdőhivatalok tisztikarán, a hatóságok és hivatalok kép
viselőin kivül a város egész intelligencziája résztvett, ezáltal is k i 
fejezésre juttatván azt, hogy a köztisztviselő, ki kötelességét hiven, 
odaadással teljesiti s emellett megértő lélekkel, érző szívvel veszi 
ki részét a társadalmi teendőkből, nemcsak felsőbbsége méltán 
megérdemelt elismerésére számithat, de tapintatos eljárással, a má
sok jogos érdekeivel és kívánságainak méltánylásával a nagyközön
ség rokonszenvét és becsülését is biztosithatja a maga számára. 

A földmivelésügyi költségvetés a pénzügyi bizottságban. 
A z 1913. évi földmivelésügyi költségvetés, amelyet legutóbbi szá
munkban ismertettünk, folyó hó 9-én került a pénzügyi bizottság
ban tárgyalásra. A tanácskozás során Vadász Lipót nemzeti, köz
gazdasági és kincstári érdekből szükségesnek tartja, hogy az állam, 
különösen az erdélyi részekben, erdőbirtokokat vásároljon, de nem 
látja, hogy erre a kellő anyagi eszközökkel rendelkeznék. 



Serényi Béla gróf földmivelésügyi miniszter erre vonatkozólag 
kijelentette, hogy szándékában áll jelentékenyebb erdőterületeket 
vásárolni, remélve, hogy ezen állami birtokokhoz nagyobb magán
erdőbirtokok fognak csatlakozni. Ezek mellé középbirtokokat és 
kisebb telephelyeket kivan elhelyezni, hogy igy a különféle birtok
kategóriák egymásra támaszkodjanak. A z akcziót a magyar föld
hitelintézetek országos szövetsége utján fogja vezetni. Szólt a 
miniszter még a kopárok befásitásáról is, amelyet szerinte a 
csemetekertek elégtelensége és a befásitandó területektől való 
távolsága hátráltatott. Intézkedett, hogy a megfelelő fajú csemeték 
a kopárok közelében neveltessenek s hogy a fásítások megfelelő 
szakszerű gondozásban részesüljenek. 

Zemplén Géza d r . , a selmeczbányai erdészeti főiskola adjunk
tusa, a budapesti tudományegyetemen magántanári oklevelet szer
zett a szénhidrátok, fehérjék és enzimek tanából. A z 1912/13. tanév 
első felére a „szénhidrátok és átalakításaikat kiváltó enzimek" 
czimen hirdetett előadásait szombatonként a tudományegyetem 
II. sz. kémiai intézetében tartja meg. 

Köztelek Zsebnaptár 1913. évre. Szerkesztik: Rubinek Oyula, az O M Q E . 
igazgatója és Szilassy Zoltán O M O E . titkár. Két kötet, ára 4 korona. 

A Köztelek gazdasági zsebnaptára ezen köteteivel 19-ik évfolyamába lép. 
A Köztelek Zsebnaptár első kötete a tulajdonképeni naptári, részt tartalmazza, 
egyúttal pedig a gazdasági üzlet körében előforduló mindennapi esemény bejegy
zésére szükséges jegyzéknaplót képez, melyet a fontosabb országos vásárok jegy
zéke egészít ki. A Köztelek Zsebnaptár második kötete foglalja magában a 
gyakorlati gazdának a mindennapi foglalkozása körében előforduló kérdésekre 
vonatkozó szakközleményeket. Különös gondot fordítottak a szerkesztők arra, 
hogy az 1913-ban életbelépő uj adótörvényeket megismertessék és azoknak a 
mezőgazdákat érdeklő határozmányait mindenki által megérthető módon meg
magyarázzák. 

A könnyen kezelhető és csinos kiállítású zsebnaptár a „Pátria" könyvkeres
kedésében (IX., Üllői-ut 25) beszerezhető. 

Állami tisztviselők zsebnaptára 1913. Szerkeszti: Csikvári Jákó 
(Mátyásföld). Az állami tisztviselők igényeinek megfelelően szerkesztett, csinos 
kiállítású zsebnaptárnak 1913. évi 3. évfolyama megjelent és a szerző utján 
megszerezhető. Tartalmából különösen a családi pótlékokra és az uj nyugdij-
törvényjavaslatra vonatkozó részeket emiitjük fel, amelyek bő tájékoztatást 
nyújtanak az idevonatkozó ügyekben. 

Mezőkeresztes nagyközség monográfiája. A Magyar Gazdaszövetség 
már évekkel ezelőtt elhatározta, hogy a magyar falvak jólétének fejlesztését 
lehetővé teendő, az ország különböző vidékeiről számos község monográfiáját 
megíratja s igy mintegy hü tükrét nyújtja a falvak helyzetének. Több község 



leírása után a napokban a biharmegyei Mezőkeresztes község monográfiája 
került ki a sajtó alól. A nagyközség ugy gazdasági, mint szocziális szempont
ból nagyon sok tekintetben tipusa a magyar falvaknak. Kovács József dr. 
gazdasági akadémiai tanár, a monográfia szerzője, nagyon mély tanulmányra 
valló és lelkiismeretes munkát végzett, midőn Mezőkeresztes képét elénk tárta. 
A monográfiát nemcsak a falusi élet tanulmányozóinak, de a falusi vezetőknek 
s szocziálpolitikusoknak is ajánlhatjuk. Megrendelhető bármely hazai könyv
kereskedésben s a Magyar Gazdaszövetségben is. Ára 60 fillér. 

Adókivetési táblázatok. A legközelebb életbelépő uj adótörvényekről 
egész sereg könyv jelent már meg, amelyek részint ismertetik az eddigiektől 
eltérő rendelkezéseket, részint kivonatosan közlik az ujitásokat, hogy a laikus 
közönséget is megismertessék a fontosabb változásokkal. 

Az uj adók irodalmát jelentős módon egészíti ki Vidor Ede ny. pénzügyi 
számellenőrnek Adókivetési táblázatok czimmel ma megjelent könyve. 

Az uj adókivetési táblázatokkal szerző kezére jár ugy az adózó közönség
nek, mint maguknak az adókivető orgánumoknak. E táblázatokból bárki egy
szerű kiolvasással megállapíthatja, hogy az uj adótörvények érielmében mennyi 
adót tartozik fizetni, vagy ellenőrizheti, hogy az adókivetés helyesen történt-e ? 

E táblázatokban nagy részletességgel és kiváló gonddal vannak kiszámítva 
a földadóra, budapesti és vidéki adóköteles és adómentes házak házbér- és 
házosztályadójára, a tőkekamat- és járadékadóra, az általános kereseti adó minden 
nemeire, a nyilvános számadásra kötelezelt vállalatok és egyletek adójára és a 
jövedelemadóra vonatkozó összes adatok, a megfelelő pótlékokkal. 

A könyv a „Pátria" irodalmi vállalat kiadásában jelent meg. Ára előfize
tőknek portómentes küldéssel 3 korona 50 fillér, utánvéttel 4 korona, de minden 
könyvkereskedésben is kapható. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesíteni szíveskedjenek.) 

A Coburg herczegi erdészeti tisztikarban : 
Okolicsányi Lajos garamszécsi erdőhivatali főnök erdőtanácsossá nevez

tetett ki. 

Hering Samu erdőigazgató helyébe a királyhegyaljai erdőhivatali főnöki 
állásra Lux János ágostonlaki főerdőmérnök, — Lux János főerdőmérnök 
helyére, Ágostonlakra Kolbenheyer Gyula főerdőmérnök, — Kolbenheyer Gyula 
főerdőmérnök helyére, Helpára Szontagh Andor főerdőmérnök, pénztári ellenőr, 
— Szontagh Andor főerdőmérnök helyére Buday Aladár erdőmérnökjelölt kerül, 
valamennyien jelen rangjukban. 


