
Esetünkben az egy évi vágásterületre, 100 holdra 100 X 3000 = 
= 300.000 K jövedelem esik; minthogy azonban ez az összeg 
kisebb, mint a befolyt s a törvényszerű levonásokkal apasztott 
összeg (4-5 millió) 10%-a, nem a 300.000 K, hanem 450.000 K 
fog a birtokos egyéb jövedelméhez számíttatni. 

Nem szorul bizonyításra, hogy óriási különbséget tesz a hadi
nyereségadóban, ha az erdő után 3 milliót vagy 450.000 K-t adnak 
a birtokos egyéb jövedelméhez. 

Az 1914—1916. évekre ily tőkelikvidáczió jellegével biró fa-
kihasználások után kivetett hadinyereségadónak, a fenti rendel
kezések alapján való helyesbítése kérelmezhető. A kérelmek a folyó 
év végéig nyújtandók be annál a pénzügyigazgatóságnál, amelynek 
területén a kivetett hadinyereségadó elő lett irva. 

Hangsúlyozzuk, hogy az erdőbirtok hadinyereségadójának 
megállapításánál ugy az eddig is érvényes kedvezményes eljárás, 
mint ez a most tárgyalt uj módozat, csakis a fél kérelmére, annak 
részletes vallomása alapján s a szükséges adatok bejelentése esetén 
jő alkalmazásba. 
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Kamitzi Hoffmann Antal f 

A magyar magánerdőtisztikart és vele egész erdőgazdaságunkat 
súlyos veszteség érte. A hazai erdőgazdák egyik seniora, kamitzi 
Hoffmann Antal kir. tanácsos, a Ferencz-József-rend lovagja, a 40 évi 
hű szolgálatokért adományozott diszérem tulajdonosa, gróf Károlyi 
Lajos uradalmainak főerdőtanácsosa, az Országos Erdészeti Egyesület 
választmányi tagja, amint erről röviden már megemlékeztünk, mult 
hó 9-én életének 80., példás kötelességteljesitésben töltött hivatalos 
működésének 60. évében az Úrban elhunyt. Tiszteletreméltó és 
nagy tekintélynek örvendő szakember, a reá bizott nagy kiterjedésű 
uradalmaknak a szó legnemesebb értelmében vett gondozója vált 
meg benne az élettől, amelyet majdnem utolsó leheletéig a munká
nak szentelt. 





Hoffmann Antal 1838. augusztus 30-án született a pozsonymegyei 
Magasfalu községben, ahol atyja uradalmi intéző volt. A pozsonyi 
reáliskola elvégzése után a máriabrunni erdészeti akadémiát kereste 
fel, amelyen 1858-ban végezte be tanulmányait. Purkersdorfban és 
a bécsi erdőigazgatóságnál töltött két évi szolgálat után az ottocsáni 
határőrvidéki ezredhez neveztetett ki erdésznek s mint ilyen csak
hamar a zágrábi erdőigazgatósághoz nyert beosztást. 1862-ben 
gróf Pálffy Lipót a stomfa-borostyánkői uradalomhoz főerdészszé, 
majd 1865-ben erdőmesterré nevezte ki s ebben az állásában meg
maradt akkor is, amidőn 1867-ben az uradalmat gróf Károlyi Alajos 
vette meg. Ennek örököse, gróf Károlyi Lajos 1897-ben összes 
uradalmainak erdőfelügyelőjévé, majd 1910-ben főerdőtanácsosává 
nevezte ki. A magánszolgálat csendes észrevétlenségében töltött 
szakadatlan és sikeres munkássága a szolgálatadó teljes elismerése 
mellett a magánalkalmazásban álló erdőtiszteknél oly ritka külső 
elismerésben is részesült. 1903-ban a Ferencz-József-rend lovag
keresztjét, 1913-ban a királyi tanácsosi czimet nyerte el. 

Pozsony vármegye közigazgatási bizottságának tagja volt. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek megalapítása óta, tehát 

több mint egy fél évszázadon át volt rendes tagja. Mint az igazgató
választmány tagja, annak ülésein buzgón részt vett s elhunyta az 
egyesület tagjainak sorában is fájdalmas csorbát ejtett. 

Az érdemes kartárs holttestét Stomfán a családi sírboltban 
helyezték el kartársai és a vidéki társadalom élénk részvétele mellett. 
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében Kplosy Béla főerdő
tanácsos, kir. erdőfelügyelő helyezett koszorút a ravatalra, mig az 
egybegyűlt kartársak koszorumegváltásként 120 K-t gyűjtöttek az 
egyesület I. Ferencz-József-alapitványa javára. A temetésen az 
uradalmi erdőtiszti karon kivül, melynek nevében Szepesi Gusztáv 
főerdőmérnök búcsúzott el rövid beszéddel volt főnökétől, még 
Bittner Gusztáv hitb. urad. erdőtanácsos, Jenikovszky Lipót hitb. 
urad. erdőmester és Fehér Pál Pozsony város erdőmestere vett 
részt a gyászszertartáson. 

Megilletődéssel veszünk bucsut az érdemes szaktárstól, a rokon
szenves embertárstól, a magyar erdőtisztikar tiszteletreméltó seniorá-
tól, kinek emlékét hűen megőrizzük. 

Nyugodjék békében! 
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