
Császári és királyi asztalnok volt, később udvari tanácsos, a 
legutóbbi időkben pedig a Kormányzó Űr őfőmél tósága a m. kir. 
titkos tanácsosi méltóság adományozásával jutalmazta érdemeit . 

Mély vallásossága egyházi téren is fokozott munkásságra 
ösztönözte; ennek elismerését jelentette, hogy a pápa Ő Szentsége 
a pala t ínus grófi és a ranysa rkan tyús lovagi ranggal tün te t t e k i . 
Ezenkívül magisztrál is lovagja volt a Szuverén Máltai Lovag
rendnek. 

Vármegyéjét 1927 óta képviselte a Felsőházban. 
A hazája i ránt érzett kötelesség parancsszavára, mint szol

gálaton kívüli huszárkapi tány, az első vi lágháborúban előrehaladott 
kora ellenére is magára öltötte az egyenruhát , és közel 2 évig tel
jesí tet t tényleges katonai szolgálatot. 

Áldott jó szíve és rendkívül rokonszenves egyénisége igen 
sok tisztelőt és bará to t szerzett neki, akik mélységes részvéttel és 
fájdalommal kísérték utolsó út jára . 

Ebben az érzésben őszinte szívvel osztozik egyesületünk is 
s hálás kegyelettel fogja őrizni áldott emlékét. 

MEGHÍVÓ 
az Országos Erdészeti Egyesületnek 1943. évi december hó 16-án, 
csütörtökön, délelőtt 11 órai kezdettel Budapesten, az egyesület 
székházában t a r t andó rendes közgyűlésére. 

Tárgysorozat: 
1. Elnöki megnyitó. 
2. A t i tká r jelentése. 
3. A z 50 éves egyesületi tagság tiszteletére kiadott díszok

levelek átnyújtása. 
4. A z 1944. évi közgyűlés helyének és idejének a kitűzése. 
5. Tagdíjpótlék megállapítása és az „Erdészeti Lapok" elő

fizetési díjának a felemelése. 
6. A z 1941. évi zárószámadás és az 1943. évi költségvetés. 
7. Tisztújítás. Elnök, 2 alelnök és számadásvizsgáló bizott

ság választása az 1944. évi j a n u á r hó 1-től 1946. évi december hó 
31- ig ter jedő időre. 

8. A z igazgató-választmány kiegészítése: 14 kilépő és 2 el
h u n y t választmányi tag helyének négy évre szóló betöltésével. 

9. Esetleges indí tványok. 
Budapest, 1943. évi november hó 4-én. 

A z elnök megbízásából: 
Biró Zoltán s. k. 

* ügyvezető. 



Díszoklevelet nyújt át az egyesület a következő tagoknak: 
Hamernyik Béla ny. m. kir . főerdőtanácsos, Esztergom; Toma-
sovszky Imre dr. ny. miniszteri tanácsos, Szent Is tván-telep (Pest 
vm.); Vollnhofer Pál ny. miniszteri tanácsos, Szent Imre-telep 
(Pest vm.); Vermes Viktor ny. m. kir. főerdőtanácsos, Keszthely és 
Várjon Géza ny. m. kir. főerdőtanácsos, Budapest. — Személyes 
megjelenésük esetén külön ülőhelyet tartunk fenn számukra. 

A z igazgató-választmányból kilépnek, de újra választhatók: 
Ajtay Sándor dr., Ajtay Jenő, Beniczky Elemér, Beyer Jenő, Föl
des Tibor, Kársai Károly, Kovács Gábor, Pallavicini Alfonz őr
gróf, Papp-Szász Tamás dr., Pászthory Ödön, Riedl László, Tóth 
Bódog, Takách Zsigmond, Zsombory Ignác. 

A z esetleges indítványokat az alapszabályok 17. §-a ér te l 
mében legkésőbb a közgyűlést megelőző napon, írásban kel l a tit
kári hivatalhoz benyújtani . 

A közgyűlés után, 13.30 órai kezdettel, ebéd lesz a Pannónia 
Szálló é t te rmében. Ára ter í tékenkint (ital és borravaló nélkül) 
10 P. — Kenyér- , 3 drb. zsír- és 2 drb. tésztajegy szükséges! 

A közös ebéden hölgyeinket is szívesen látjuk. A részt venni 
óhajtókat kérjük, jelentsék be szándékukat a mellékelt levelező
lapon legkésőbb december hó 10-ig, mert csak így tudunk ebédről 
gondoskodni. 

Legújabb intézkedések a magánérdek 
hozadékának a fokozása érdekében. 

í r ta: Dr. Luncz Géza ' 
(2., befejező közlemény.) 

A z intézkedések másik nagy csoportjába, a közvetve ha tó 
kéba sorozhatok (miként arról már fentebb is szó esett) az erdé
szeti igazgatási t á rgyúak és a tulajdonjogi viszonyokat rendezők. 

Az erdészeti igazgatás s ezen keresztül a magánerdőket 
különösebben is érintő igazgatás terén a legjelentősebb újí tások
kal, á ta lakulásokkal a fasiszta Olaszországban már 1926-ban 
találkozunk, amikor az erdészeti milícia (Milizia Nazionale Fo-
restale) kezébe adják az egységes erdészeti igazgatást. A falan-
gista Spanyolország 1938/39-ben kezdi el az erdészet mil i tar izálá
sát s ezzel az erdészeti igazgatás átszervezését. Ná lunk a részben 
visszakerült ősi területek hozzák magukkal az erdészeti igazga
tásban, főként a központi i rányí tásban a változásokat. Német
országban 1934 előtt nem volt egységes erdészeti igazgatás. Itt 
következett be a legnagyobb átalakulás. A birodalmat alkotó sok 
kis német állam régi, helyi vonatkozású igazgatási intézkedéseit 




