
Az elmúlt öt utolsó évben a tömörfa tm-']éve, valamint az 1 
ha s 1 kat. holdra átszámított tiszta jövedelem a következő volt: 

1910. évben 10-88 M = 12-72 K; 52-17 M - = 6 1 - 0 3 K; 35-12 K 

1908. évben 10 59 „ =--= 12-39 , 51-12 , = 5 9 - 8 1 , 34-42 „ 

1907. évben 11-10 . = 1 2 - 9 9 . 55-85 „ =-=65-34 „ 37-60 „ 

1096. évben 11-34 „ = 1 3 - 2 7 „ 59-86 „ = 7 0 0 4 „ 40-31 „ 

1905. évben 9-37 „ = 10'96 „ 49-13 . = 57 '48 „ 33-08 „ 

Magánerdőbirtokosok és községek, úgymint az előző években 
is, beszerzési áron átengedett csemetékkel, valamint a különféle 
erdei munkák végzésénél szaktanácscsal hathatósan lettek támo
gatva. Magánosoknak az állami csemetekertekből 3,123.900 darab 
tűlevelű és 94.700 darab lomblevelű, összesen 32,186.000 darab 
csemete adatott el. Nem állami területeken üzemrendezési 
munkák, nevezetesen: 12.379 (2658 ha) ha-on uj felvétel és be
rendezés, 2633 ha-on üzemátvizsgálás foganatosíttatott. Ezen 
magánosok, városok és egyházi személyek tulajdonát képező erdő
területből 7087 ha az állam, 5292 ha pedig az ország területén 
kivül fekszik. A magánmunkákért az állam pénztárába 7613 
M = 8 9 0 7 K (51.810 M = 6 0 . 6 1 8 K) téríttetett vissza. 

Borsiczky Ottó. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
FELHÍVÁS. 

1/1913. szám. — A folyó év tavaszán erdészeti államvizsgát 
tenni szándékozók felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedély 
iránt benyújtandó kérvényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó 
évi február hó végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnö
kének czimére (Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) bérmentve 
küldjék meg. 

Budapest, 1913. évi január hó 20-án. 

Horváth Sándor s. k. 
miniszteri tanácsos, 

az államvizsgáló bizottság elnöke. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Borszéki Soma ny. kereskedelemügyi min. 
osztálytanácsos, az Országos Erdészeti Egyesület régi alapító tagja 
mult hóban Nagyszebenben 84 éves korában elhunyt. A boldo
gult, aki a szabadságharczban is tevékeny részt vett, rendkívül 
munkás életre tekinthetett vissza, amelytől csak 80. életévének 
betöltése után vonult vissza. Főleg a székelység boldogulásának 
szentelte működését és nagy érdemei voltak különösen a székely 
körvasút létrejötte és székely iparosok kiképzése körül. 

Zuszkin Károly, az Országos Erdészeti Egyesület alapító 
tagja mult hó 11 -én Lőcsén, Ferenczi Béla m. kir. erdőmérnök, 
az egyesület rendes tagja 42 éves korában Beszterczén elhunyt. 

Béke hamvaikra! 
Szálfatorlasz a Vágón. Az elmúlt év ismételten jelentkező 

árvizei hosszú ideig emlékezetesek maradnak, mérhetlen kárt 
okozván erdőn-mezőn. Műmellékletünk e károsítások egyik moz
zanatát szemlélteti. A májusi árvíz a Vág partján máglyázott több 
ezer köbméter fenyőszálfát sodort magával, melyek Liptóujvár köze
lében Porubka községben a hidnál összetorlódtak. A híd az óriási 
nyomás alatt kihajlott, de nem szakadt át. A sikerült felvételt 
Oözsy Gy rula m. kir. erdőszámtanácsos ur szívességének köszön
hetjük. 

Törültessék az egyenruha főiskolánkon! A főiskola rend
szabályainak 28. § értelmében az erdőmérnöki szakosztály hallgatói 
a XI . fizetési osztályában levő kincstári erdőtisztek számára előirt 

egyenruhát viselhetik, megfelelő módosításokkal. 
Ez az együvétartozás és fegyelem czéljait szolgáló rendelkezés 

a gyakorlati életben nem szolgál éppen az erdészet tekintélyének 
emelésére. 

Ugyanis a főiskolai hallgatók közül sokan egyenruhájukkal 
éppenséggel nem válnak a főiskola és szakmájuk becsületére. 
A társadalom mai felfogása az, hogy az egyenruha, valamint 
viselése legyen korrekt, ízléses, mert különleges kiállításánál fogva 
magára vonja a társadalom figyelmét. Ezt szem előtt tartva viselő
jének tekintélyt szerez, ellenkező esetben azonban nevetség tár
gyává válik. 
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Az egyenruha viselőjétől érett uri emberhez illő komolyságot, 
magatartást és fellépést kivan, ezt pedig egyenruhát viselő fő
iskolásaink közül csak kevésnél tapasztalhatni. 

Láttam egyenruhás főiskolai hallgatót, kinek gallérján ott 
csillogott az aranyjelvény és aranyzsinór, kardján az aranybojt 
és vonaton III. osztályból szállt ki. Evvel természetesen nem azt 
akarom mondani, hogy főiskolai hallgató ne utazzék III. osztály
ban, hanem azt, hogy egyenruhában igenis nem utazhat III. osztály
ban, mert a társadalom felfogása az aranyzsinórt nem egyezteti 
össze a III. osztálylyal; láttam attilába öltözött főiskolai hallgatót, 
aki nyilvános kávéházban ferblizett olyan egyénekkel, kikhez, 
tudom, önérzetes altiszt is csak félvállról szólna és látva ezt, 
pirultunk a szégyentől, hogy a magáról megfeledkezett ifjú öltö
zékével tudtul adja a világnak, hogy szakunkhoz tartozik; láttam 
főiskolai hallgatót, kinek gallérján az aranyzsinór foszlott volt, 
czafatokba ment, szine megfeketedett. És nem hagyható említés 
nélkül az u. n. „felemás-öltözék" sem, ami főiskolai hallgatóknál 
nem ritkaság. Az egyenruhát keverik a polgári ruhával a leg
különbözőbb formában, pl. polgári öltöny — egyenruha köpeny; 
vagy megfordítva és sárga czipő, miáltal természetes, hogy igy 
a társadalmi szokásoknak ellentétesen öltözködve nevetségessé 
válnak. És végül megemlítem azt a Selmeczen divó csúf és hely
telen szokást is, amely az egyenruha viseléséből sarjadt ki. A fő
iskolások közül ugyanis sokan viselt egyenruhát szívesen vesznek 
meg, ami eo ipso kizárja, hogy kifogástalan ruhadarabhoz jussa
nak, el is tekintve a kérdés egészségügyi oldalától. 

Bund Károly a főiskola túlságos látogatottságának egyik 
okául éppen az egyenruhát hozza föl (Erdészeti Lapok X X I I . 
füzet 1911.), amennyiben igen sokakat érthető gyermeki hiúságból 
a selmeczi diákéletnek ez a felesleges kelléke hoz föl. Miután pedig 
a gyakorlat emberei is czélszerütlenségénél fogva alig hordják, 
kívánja végleges eltörlését. 

Mindezek után, tekintettel arra, hogy az egyenruha a főisko
lánkon csak előirt, de nem kötelező; előírásos és korrekt hordása 
nem ellenőrizhető, én is szakunk érdekében állónak tartanám annak 
eltörlését. Ooanta Pál 

erdőmérnök-hallgató. 
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