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B A L O G H  E R N Ő
m. kir. erdőtanácsos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések 
egy hasábos garmondszs- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betűiaj szedés másfélsze
res egységárral szémítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláeke- 
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Aa előfizetési ár «Az Erdői kiadóhivatala czímén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) *Az Erdői
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sx. íntézendők.

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

•Az Erdős munkatársai m egfelelő írói tiszleletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordít- 
tatik, a m ely — később meghatározandó m ódon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  javára fog  szolgálni.

Előfizetési felhívás.
Felkérjük t. olvasóinkat, hogy lapunk előfizetésének 

megújítása iránt mielőbb intézkedni szíveskedjenek, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

T A R T A L O M .
Felhívás az Orsz. Érd. Egyesület által kiosztandó rendkívüli 

segélyek ügyében.
A  folyami rák és annak tenyésztése. (Simonffy Gyula.)
A sörétlövésről. (Gothard Sándor.)
A házinyúltenyésztés nálunk. (Hreblay Emil.)
Különfélék: Kitüntetés. —  Halálozás. — Elitéit áruló. — Időjelzés. 
Hivatalos közlemények: A kopárfásítási és vízmosáskötési mun

kálatok állami támogatása ügyében.
Változások az erdészeti szolgálat körébőL 
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Véres reggeli. (Bársony István.)

Felhívás.
Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rend

kívüli segélyek ügyében.

Az Országos Erdészeti Egyesület részben erre a 
czélra rendelkezésére bocsátott összegekből, részben 
pedig «Az Erdő* czímű lapkiadvány 1914. évi bevételi 
feleslegéből 1915 február hóban rendkivüli segélyeket 
oszt ki, még pedig:

a) hadbavonult és főként hősi halált halt erdőtisztek 
hátramaradottjainak és az ellenséges betörés folytán 
jelentékeny kárt szenvedett, vagy a háború folytán 
keresetképtelennó vált erdőtiszteknek egyszersminden- 
korra adományozott 100— 250 korona összegben; ösz- 
szesen erre a czélra mintegy 2500 korona áll rendel
kezésre ;

b) oly erdészeti altiszteknek, illetőleg azok hátra
maradottjainak, kik «Az Erdő# czímű lap 1914. évi 
évfolyamára előfizettek,* ha hadbavonultak, hősi halált 
haltak, az ellenséges betörés következtében jelentékeny

* Az Országos Erdészeti Egyesülettől vett értesülés szerint 
ilyenekül tekintetnek azok az erdészeti altisztek is, a kik részére 
a lapot felettes hatóságaik rendelték meg. Szerk.

kárt szenvedtek vagy a háború folytán keresetképtelennó 
lettek, egyszer s mindenkorra adományozott 50— 125 K. 
összegben. Erre a czélra mintegy 1500 K. áll rendel
kezésre.

Felhívjuk a pályázni szándékozókat, hogy bélyegte- 
len kérvényeiket 1915. évi január hó 95-éig adják be 
az Országos Erdészeti Egyesülethez, Budapest, V., Alkot- 
mány-u. 6. sz.

A kérvényben a kérelem alapját képező egyéb körül
ményeken kívül ki kell tüntetni a kérvényezőnek, illetőleg 
férjének vagy atyjának polgári állását, katonai rend
fokát és csapattestét, állandó lakhelyét szolgálatadó
jának nevét és lakhelyét, kérvényező polgári járandó
ságait s hogy azok mily mértékben vannak beszün
tetve, kérvényező családi állapotát, a gyermekek szá
mát, korát és nemét, részesül-e kérvényező vagy gyer
mekei állami vagy egyéb segélyben vagy ösztöndíjban ? 
Le kell továbbá írni a szenvedett kárt, annak pénz
beli értéket, az esetleges menekülés körülményeit, stb. 
s mindezt lehetőleg hatósági bizonyítványnyal igazolni 
is kell.

Budapest, 1914 deczember hó 19-én.
A z Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége.

A folyami rák és annak tenyésztése.
Irta : Simonffy Gyula.

A folyami rák (Astacus fluviatilis L.) az Ízeltlábúak 
(Artropoda) állatkörébe, a tízlábúak (Decapoda) rend
jébe s a szűkebb értelemben vett rákok (Astacina) család
jába tartozik.

Hogy az Astacinák családjában a folyami rákon 
kívül van-e még más faj is s hogy a némelyek által 
megkülönböztetett fajok tulajdonképen nem csupán vál
tozatai (varietásai) a közönséges folyami ráknak, arra 
nézve a természettudósok véleménye eltérő.

Brehm szerint a közönséges folyami rák majdnem 
egész Európa vizeiben el van terjedve s a többek által 
külön fajként leírt, Erim, Kaukázus és Oroszország 
déli részéből származó rákok tulajdonképen csak vál
tozatai a közönséges folyami ráknak, a mely változato
kat]^ kiima és a helyi viszonyok hozták létre.
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Európa déli részén Brehm szerint — mint faj — 
előfordul még a kövi rák (Astacus saxatilis) is. ügy ez, 
valamint a folyami rák, nemcsak egymáshoz, hanem az 
Észak-Amerikában, Chilében és TJj-Hollandiában honos 
folyami rákokhoz is igen közel áll.

Mások faj szerint különbséget tesznek a folyami 
vagy nemes rák és karcsú ollós, kecske- vagy galicziai 
rák (Astacus leptodactylus) között, ellenben a kövi rákot 
tekintik fajváltozatnak.

A némelyek által említett vajrák nem képez 
fajt, hanem a ráknak közvetlen vedlés utáni állapota.

Reánk nézve ezeknek a változatoknak az ismerete 
gyakorlati fontossággal azért nem bír, mert azok tény ész-, 
illetve piaczi értéke között lényeges a különbség.

A folyami (nemes) és a galicziai (kecske-) rák között 
a különbségek a következők:

Egyenlő nagyság mellett a folyami rák testalkata 
fejlettebb, ollója nagyobb, izomzata tömöttebb (húso
sabb), izletesebb, bár a galicziai rákok között is fordul
hatnak elő aránylag elég jól fejlett ollójú példányok.

A folyami rák színe olajzöld s bál a helyi viszo
nyok s a környezet hatása alatt ez a szín árnyalatok
ban változhat, azonban mindig egyenletes; a galicziai 
rák színe világos zöld alapon sötétebb foltokkal tarkázott 
(márvá^yos). Különösen feltűnő ez a színeződés az ollókon.

A folyami ráknak egy más feltűnő ismertető jele, , 
hogy ollóinak alsó lapja élénk vöi'ös színű, míg a ga
licziai ráké mindég halvány, fehéres színű és a főzés 
után sem válik vörössé. Halovány színű a lábak alapja 
is. A galicziai rák ollója ezenkívül igen hosszú, kés- j 
kény, könnyű s farka is keskenyebb. Mindeme tulaj- : 
donságok olyan szembeötlők, hogy laikusok által már 
az első látásra észrevehetők.

A folyami rák pánczélja továbbá kemény, pánczél- 
jának s ollójának felülete sima, vagy gyengén szem- 
csézett, míg a galicziai ráké érdes, tüskés.

Vannak még egyéb különbségek is, pl., hogy a 
folyami rák csápjai (bajusza) aránylag rövidebb, stb. 
Ezek azonban olyan különbségek, a melyek a gyakorlat 
embereit kevésbbé érdeklik, inkább tudományos érték
kel bírnak.

A galicziai rák rendkívül élénk, mozgékony állat, 
táplálék keresés közben a nappali világosság nem igen 
zavarja, aránylag igen szapora; állítólag B —4-szer 
annyi petét produkál, mint a folyami rák.

A galicziai rákról ezen tulajdonságai miatt majd
nem általános az a vélemény, hogy a hová a kecske 
rák betelepedik, onnan'a folyami rákot lépésről-lépésre 
kiszorítja.

Ezekre való tekintettel — bár a galicziai rák gyors 
növésű és szapora állat, tenyésztését s vizeinkbe való 
mesterséges betelepítését —  nyugateurópai szakirodal
munkban — senki sem ajánlja s értékét legfeljebb mint 
fogyasztásra szolgáló olcsóbb piaczi árút méltányolják.

A rák alkata.
A nélkül, hogy a rák anatómiai vizsgálatába bo

csátkoznánk, néhány szóval szükséges annak belső és 
külső alkatát ismertetni.

Külsőleg a rák két szembeötlő részre tagolódik: 
Az első rész a fejet és törzset magában foglaló pán- 
czél, a másik rész pedig az, a melyet közönségesen a 
rák farkának szokás nevezni (és úszólemezekkel vég
ződik).

Az egész törzs a hasi részen 21 szelvényre oszlik. 
Ezek a szelvények az utolsó kivételével mind 1 — 1 pár

T Á R C Z A .

Véres reggeli.
Irta : Bársony István.

Az erdő szó-én néhány vén fa áll, egy-egy kő- 
dobásnyira egymástól. Valamennyi csupasz, minthogy 
tél van; de a koronájok környékén halványzöld bokré
ták mutatják, hogy ott még most is akad növényi élet. 
Az az élősdi fagyöngy, a mire rájárnak a lép-rigók, s 
kerczegve hívogatják egymást.

A rigók közt most nagy az elevenség, pedig csön
des és kihalt az egész tájék a messze országúiig, a hol 
a nyárfa-sor alatt csak ritkán jelenik meg egy-egy 
nyiszorgó szekér. Olfát szállítanak a falusiak, s a tiszta 
levegőben idáig hallani, hogy buzdítja a fuvaros a 
gebéit, a melyek görbült háttal vontatnak a fagyos 
rögön, s elakadnak néha, ha a kátyúba tottyan a nehéz 
szekér.

A rigók élénken kerczegve ülnek meg a girbe-görbe 
gályák közt, s most nem törődnek a fagyöi.gygyel, hanem 
karcsúra nyújtott testtel lesik, nem történik-e valami

körülöttök, a mi miatt minél gyorsabban kellene odább 
államok.

Ez a készenlét egyikről a másikra ragad, s a mint 
nyugtalan kíváncsisággal cserélgetik, változtatják a 
helyöket, s egyik fáról a másikra röppennek: reesegő 

j  szólásukban kérdezés és figyelmeztetés van: «láttátok? . . .  
vigyázzatok!» . . .

Pedig a tájék csakugyan kihalt, s az ostoba kis 
j őszapók, a hosszúfarkú czinkék, a kik a rigó-beszédet 
! nem értik, teljes gyanutlansággal lendülnek halk röpü- 
| lésükkel ide-oda; lelibegnek a nagy fákról az elszórtan 

bokrosodó cserjékre; — onnan megint felkapnak a 
magas galy csücskeire, és semmiről se tudnak, hogy 
mi izgatja úgy a rigókat.

Az egyik.ősz-apóka vidám rakonczátlansággal, fürgén 
suhan el valamelyik vén tölgy könyöklő ága mellett s 
abban a pillanatban meglát valakit, a ki a reves ág- 

: könyök hajlatában ül és hozzátapad a fához.
— Jujujj! czipegi a piczike madár és észnélkül esik 

' lefelé a galagonya közé, a mely éppen alatta nyújto- 
I gatja szét tüskés gályáit.

Az a valaki nem törődik vele; —  engedi a kis 
| holtra-váltat, hadd bújjék el a kuszáit bokorban; —
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tagolt mozgékony testrészszel függelékkel, vannak el
látva.

A fejtől számítva az első 3 pár függelékhez (test
rész) tartoznak az érző szervek (a látó- és tapintó
szervek; a bajusz, a mely körülbelül a test hosszának 
8/4 részét teszi); a következő 6 pár függelék a táplál
kozó (a rágószervek stb.), a következő 5 pár a járó 
lábakat, a melyek közül az első egy nagy, a következő 
2 pár pedig kis ollókkal bír, a következő 5 pár az 
úszólábakat (a melyre a nőstény rák a petéit rakja) s 
az utolsó pár a farok kiszélesedett (legyezőszerű) úszó
szárnya. A törzs lágy részeit a pánczél borítja, a mely 
cbitin, kénsavas és foszforsavas meszet tartalmaz.

A rák szeme nyeles (pálczikás) s így minden irány
ban mozgatható.

A halló- és szaglószervek a csápoknál vannak el
helyezve 8 állítólag a szaglószervek igen fejlettek.

A légzőszervek (a szilványok) részint az oldalakon, 
részint a járó lábak tövénél található szilványüregekben 
vannak.

Az ivarszerveket a hasi rész foglalja magában, ki
vezető nyílásai a járó lábak tövénél találhatók.

Az úszó lábak közül az első két pár láb a hímnél, 
a többi bárom párhoz képest fejlettebb és sarló alakúan 
bebajlítva, a párosodásnál van szerepe, a nősténynél 
pedig a peték megerősítésére szolgál. Az úszó lábak 
általában fejletlenek, úszásra alkalmatlanok. A szerve
zet egyéb fontosabb részei, mint a gyomor, szív, máj, 
stb. a pánczélrész belsejében vannak elhelyezve.

A rák életmódja, igénye és tápláléka.
A rák ép úgy, mint a bal, vízben él és szilványokkal 

lélekzik, de eltérőleg az utóbbitól arra is képes, hogy

aránylag hosszabb ideig — a meddig a szilványrojtok telje
sen ki nem száradnak — szárazon, a levegőn is lélegzik.

Ilyenkor a szilványüregek levegővel telnek meg s hogy 
működésben maradhassanak, a végtelen finom szilvány- 
rojtokat hajcsövességük tartja nedvesen, a nedvesség el
párolgását pedig a szilványüregeket fedő kemény pán
czél védi. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetjük, 
hogy a rákot kellő alacsony hőmérséklet s nedvesség 
mellett (pinczében nedves ruhával leborítva) 6 —8 napig 
élő állapotban el tudjuk tartani.

A szilványrojtok finomságából következik, hogy ez a 
szerv igen érzékeny, könnyen megsérül vagy eldugul 
és így csak természetes, hogy a rák a tiszta víz iránt 
sokkal igényesebb, mint a vele együtt élő hal.

Gyakran megtörténik, hogy a rák a vízből — sok
szor igen tekintélyes távolságra —  kimászik. Ebből a 
víz tisztátlanságára, fertőzöttségére, szóval meg nem 
felelő voltára lehet következtetni, bár némelyek termé
szetes jelenségnek tekintik és a táplálékhiányra vezetik 
vissza. Azt állítják, hogy a rák táplálékkeresés czél- 
jából különösen éjjel rendes körülmények között is ki
mászik a partra.

Mindeme feltételezések a helyi viszonyok szerint 
indokoltak lehetnek, eldöntve azonban — mint más 
igen sok kérdés — nincsenek.

A laikusok között igen sokan még ma is azt hiszik, 
hogy a rák hátrafelé megy.

Ez alapjában véve téves megfigyelésen alapszik. 
A rák csak kényszerűségből, menekülés közben halad 
hátrafelé és pedig rendszerint nagy gyorsasággal, hogy 
rejtekhelyét elérje.

A nagy gyorsaságra a rákot úszólemezekkel ellátott 
igen erős izomzatú farka képesíti.

majd valahol a másik oldalán kisurran s loppal menekül 
innen, a hol kisértetek járnak.

A kisértet «ő», a ki a tölgyfa könyökös gályára 
telepedett s most mozdulatlanul várja, a míg megcsil
lapodik a nagy izgatottság, a mit érkezése keltett.

Úgy jött suhanva-zúgva, mint a kilőtt golyó, mégis 
észrevették; a rigók rögtön riadót fújtak, s a veszedel
mes környékről elhúzódtak. Azóta a messzebb eső vén 
fákról lesik: mozdul-e «ő» megint? Folyvást mondo
gatják: «krrrr . . . krrrr! láttátok? vigyázzatok!* . . .

«0 »  csak ül a könyökös ágon, mintha nem is madár 
volna, hanem egy göcs, a melyiknek madárformája van. 
Zömök kis testén felfújja a tollat, hogy annál jobban 
hasonlítson ágdudorodáshoz, a minő minden vén fán 
akad. Színe pompásan egyezik a fa kérgével s hogy a 
begyén-hasán világosabb a toll, az a fakó zuzmó-foltokra 
emlékeztet, a mik szeretnek elterjedni az öreg fakérgen.

Az egész madár nem sokkal nagyobb, mint azok az 
izgatott rigók, a melyek most jóléti bizottsági ülést 
tartanak amott, a szélső fákon. Egy törpe sólyom az; 
mindenestől is alig akkora, mint az ember ökle. Csak 
a farka, meg a szárnyahegye maradna ki egy meg
termett marokból. Ott ül, egy helyben, és ahogy vil-

[ lógó szemével ide-oda vág: sejteni lehet abból, hogy 
prédát les, mert nem reggelizett még ma.

Azért éhségről szó sincs nála. Tegnap is jóllakott, 
tegnapelőtt is ; — a hétnek minden napján. Tegnap is 
vasárnap volt neki, — ma is az lesz. Tele van itt az 
erdő rigóval, s a törpe sólyom a főadószedő köztük, 
a kinek vérdíj jár.

A léprigók a világ minden fagyöngyéért se közeled
nének. — A ritkán álló fákról jó l látták, a mikor a 

j  kis hóhér erre süvöltött az országút felől, a hol bizo
nyosan pipiskét fogott volna, ha a zörgő szekerek nem 

! nyugtalanították volna. Ámbár ez az érzékenység is 
| csak időszaki szeszély; hisz’  mindegy neki, hogy tele a 

falusi udvar mozgással, élettel, mégis lecsap a sövényen 
gubbasztó verébre s elviszi.

A verébnél jobb a pipiske, de a pipiskénél jobb a 
rigó; —  s itt az erdő szélén, ezeken a fagyöngyös nagy 
fákon, mindig biztos a rigó-préda. Biztos ám egy nap — 
két nap, amíg az ostoba rigónak is meg nem jön az 
esze; •— de a mit az egyik észrevesz, azt elmondja 
valahogy a másiknak; és ások «krrri! krrrr!* hol azt 
jelenti: «gyere id e« ; hol meg azt: «itt a hóhér, vigyázz !» 
Csak attól függ, hogyan mondja ki a rigó.
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Menekülés közben a rák járó és úszólábait szorosan 
a törzsre fektetve farkával evez és kormányzásra való
színűleg a törzs hossztengelye irányában kinyújtott 
ollóit használja.

Zavartalan állapotban, pl. táplálékkeresés közben 
azonban a rák mindig előre megy és pedig, hogy zsák
mányát könnyű szerrel megragadhassa, a meder fenekén 
lassan, óvatosan, hátrafelé is figyelve halad, ollóját 
magasabban és nyitva tartja.

A kifejlett rák napközben rendszerint a meredek 
vagy alámosott partban, a maga által kivájt, vízszintes, 
hengeralakú üregek és lyukakban tartózkodik, a melyet 
csak olyan méretűre készít, hogy abban szorosan elfér
jen. A rák hátuljával mászik rejtekhelyébe, bajusza és 
ollója a vízbe kinyúlik. A hol a talaj a búvólyukak 
készítésére nem alkalmas, ott a rák szívesen tartózkodik 
a partmenti fák vízbenyúló gyökerei vagy gyökérostjai 
által képzett üregek közt, vagy a nagyobb kövek alatt. 
A kövek alatt főkép a kisebb, kevésbbé fejlett rákok 
tartózkodnak.

A rák szereti a széltől védett, árnyékos partokat, a 
melyek a déli napsütés és az erősebb hullámzás, illetve 
a víz erős sodrától mentesek.

A vizek legmélyebb részeit az idősebbek, a sekélyeb
beket az 1—2 évesek lakják.

Eledele után a rák az estéli szürkület beálltakor 
kezd járni és megemlítendő, hogy a hím hamarabb el
indul, mozgékonyabb s barangolóbb természetű, mint a 
búvóhelyét jobban meglakó nőstény.

A rák főkép állati eledellel, csiga, kagyló, férgek, ál- 
czák, alsóbbrendű rákfélékkel stb. táplálkozik, de szívesen 
eszi a halat, a békát élő, vagy döglött állapotban is.

Az állati eredetű táplálék mellett szükségből, vagy talán 
változatosságból növényi eledellel — a minők a part
menti és vízi növények leveleinek, rügyeinek, gyökér
zetének zsenge hajtásai — is táplálkozik.

Miután a rák pánczélja aránylag sok meszet tartal
maz, meglehetősen igényes az elfogyasztott, eledel s a 
víz mésztartalma iránt. A vedlés után nyert új pánczél 
felépítéséhez szükséges és a táplálkozás anyagcseréje 
folytán (a csigákból és kagylókból) nyert mész, a gyo
mor oldalrészeiben, kis lencsealakú testek alakjában 
található ú. n. «rákszemekben» halmozódik fel. Ezt a 
rákszemet régen híres házi gyógyszernek (csillapító szer) 
tekintették és igen sokan a rák valóságos (látó) szemei
vel tévesztették össze.

Alapjában véve téves az a még mindig tapasztal- 
j ható felfogás, hogy a rák előszeretettel fogyasztja az 

oszlásnak indult húsféléket (dögöt). Ezzel szemben be- 
igazolást nyert, hogy a rák csak szükségből, elegendő 

[ táplálék híjjén fogyasztja a döghúst.
A rák falánk állat; étvágya tavasszal, mikor téli 

búvóhelyét elhagyja, továbbá nyáron, vedlés után a leg
nagyobb; ilyenkor elegendő táplálék híjján, szükségből 
saját fajtáját is megtámadja és felfalja. Ezt nevezik 
kannibalizmusnak és erre vall némely vízből származó 
rákoknál az a tapasztalható jelenség, hogy aránylag 
sok a megcsonkított, félollójú rák. Megemlíthetjük itt, 
hogy a rák szervezete visszaszerző képességgel bír, a 
letört ollók újra nőnek, fejlődésükben azonban sohase 
érik utói az épet. A kannibalizmusnak legjobban ki 
vannak téve a ífeenge ivadékok és az anyák vedléskor 
és párosodás után az erősebb (nagyobb) hímek részéről. 
•Jó, ha ilyenkor védjük a gyengébbeket az által, hogy

A törpe sólyom unja a dolgot; neki is nyilvánvaló 
már a nagy készenlét. Minthogy böjtöt nem ismer, 
kövér, mint a potyka, tehát kényelmes is. Fölöslegesen 
ugyan minek erőlködnék ?! Ha éppen akarná, nekik 
mehetne a gyülésező rigóknak s kiválaszthatná közülök 
akár a legnagyobb szájút, akár a leggyorsabbat. Azt 
azután meghajkurászná a maga módja szerint, a miben 
utolérhetetlen mesterművész, és végül elfogná.

Saját külön módszere van en*e; minden más rokon
ságától teljesen különböző, és a mellett a legszebb.

A nagy sólymok felülről támadnak s barbár dühvei 
vetik magukat a zsákmányukra, a melylyel néha egy 
ütésre, egy szorításra végeznek is. A héjjá alulról szo
rítja felfelé a galambot, s a hosszú halálfélelem kínjá
val növeli a szörnyű perez borzalmát, a mikor végre a 
kimerült párát magához öleli. — A törpe sólyom ellen
ben kergeti a kiválasztottját s gyönyörű játékkal van 
nyomában, a míg csak be nem éri. A szegény madár, 
a mit üldözni kezd, a kétségbeesés minden igyekezeté
vel próbálja a rohamot kikerülni, s új meg új fordu
lattal csap el oldalt, bukik le, lendül fel: —  a kis 
sólyom erre a nyomában van, s ugyanazt az utat, azo
kat a fordulatokat és villanásokat végzi művészi után
zattal, a mit a prédája. —  A hosszúszárnyú sólyom, |

a melyiktől a fecske sem menekülhet, «átlő» a zsák
mányán, s újra meg újra támad, a míg el nem kapja 
a halálraszántat; — de ez a kicsi, ez nem szeleskedik; 
ez csak megy utána, — mindig csak utána, és mindig 
gyorsabban; tehát utói kell, hogy érje.

Hanem az ilyen ('gyakorlatokra') nincs mindig 
kedve; — a könnyebb prédát még ő is szívesebben 
látja. S ezek a bolondok most úgy résen vannak! Mind 
őt lesik. — Megsokallták már, hogy tegnap is vasárnap 
volt, tegnapelőtt is, minthogy közülök került pecsenye 
a kis hóhér konyhájára.

—  Ej, gondolja magában az eleven fagöcs, ördög 
vigyen benneteket, ha olyan nagyon féltek. —  S azzal 
lök egyet magán s kisurran a fa alól, a melyen 
eddig ült.

Neki a rigók tanyájának, mint a villám! . . .
Az egész csak olyan komédia; — a rigók egyszerre 

felkerekednek s rémülten menekülnek. Most látni, meny
nyivel jobban tudnak röpülni, mint a hogy béke idején 
szoktak. A sólymocska nem törődik velők; — átvillan 
az immár üres fák közt s rohan az erdők felé, a hol 
a fenyves sötétzöldjére gyönyörű havas díszt hintett 
a tél.

Az erdei fenyő hosszú tűi csomósán tartják a csil-
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az állományt takarmányozzuk és a búvóhelyeket szapo
rítjuk. Tél felé a rák étvágya csökken, a fagyos idők 
beálltával pedig, a nélkül, hogy álomba merülne, meg
szűnik. (Folytatása következik.)

A sörétlövésről.
Irta : Gothard Sándor.

Lapunk egyik t. olvasója a következő kérdést tette
fel:

«Kérek a következő kérdésre választ. Czikkeiből azt 
tanultam, hogy minden sörét-átmérő közt a 3 5  mm. 
sörét adja a legnagyobb találó-százalékot. A sörétet 
pedig sörétolvasó-géppel lehet tölteni. Én szívesen ven
nék sörétolvasó-gépet, ha lenne szíves felvilágosítani, 
hány szem 3‘5  mm.-es sörét adja a legnagyobb találó
per cz&ntet. Hogyan lehetne ezt megállapítani? Milyen 
számú (mennyiségű) sörét adná a legnagyobb átütő
erőt ?*>

Erre a delikát kérdésre válaszom a következő: 
A kérdést általánosságban a 16-os öbü puskára, úgy, 
hogy az valamennyi 16-os öbü fegyverre passzoljon, 
megoldani szerintem lehetetlen. De egy fegyverre jól 
meg lehet közelíteni a keresett számot.

Én pl. egy ideig a 16-os fegyver belövésénél 100 
szem 3*5 mm. sörétet használtam kísérleteimnél, mert 
ez esetben a 75 cm. körben ülő sörétek száma, egyben, 
minden számítás nélkül a találó-perczentet is adja. De 
sok száz lövés után ettől eltértem azért, mert tényleg 
azt tapasztaltam, hogy ez a sörétszám a találó-perczent 
elérésére nem megfelelő, mert kevés. De meg a terítést 
sem tudjuk úgy megítélni, mintha egy teljes normális

lógó havat; a búja luczfenyő karjain pedig remek fehér 
pántlika vonul az ég minden tájéka felé.

Itt valami furcsa zaj támad időnkint; hirtelenül 
robajló ropogás, a minő az volna, ha száz zsák diót 
egyszerre öntenének ki kemény kőre.

Minden robajlás után felhő szalad a földről az égre; — 
egy nagy csapat madár kavarog-keveredik; aztán vissza- 
szálldos megint a fenyves szomszédságában levő bok
rokra, a hol boróka is van, egyéb is; ki tudja, mi 
minden.

Ezer meg egy fenyőrigó mulatozik ott; elemózsiázik, 
s hol megijed valamitől, hol pedig csak úgy szokásból 
riad össze és fordul egyet a csípős levegőben. A hány
szor így egyszerre nekirugaszkodnak, mindig hallani a 
száz zsák diót a kövön, a hogy rákopog és szerte
gurul rajta.

A törpe sólyomnak remek jó a szeme, most mégis 
a hang után megy. Máskor az országúton ballagó sze
kerek nyiszorgása is elriasztotta, mert a fagyos rögön 
egy pár .csizma kopogott, csekély zajjal. — Most ez a 
nagy ricsaj is vonzza; — ő tudja, miért. Ösmeri már 
az okát.

Suhan-suhan és a hószalagon fenyőfák alatt úgy 
siklik el, mint a testetlen árnyék. Egyszerre, hopp!

lövetet veszünk. 110 szem már jól megközelíti azt az 
arányszámot, a mit a t. barátom keres.

Neumannswaldeban 11% szem sörétet töltenek. Az én 
gépem 13 szem sörétet tölt egy sorban. Tehát 9 sor 
ad ki 117 szem sörétet. Az én fegyver-belövő patron
jaim eddig ennyi sörétet foglaltak magukban.

De épen mert feltűnt az, hogy miért épen 112 sze 
met lőnek Neumannswaldeban, tényleg egy igen tökéle
tes messzelövő fegyveren erre kísérleteket tettem. Ha 
elég pontos eredményt akarnánk elérni, akkor legalább 
10 lövést kellene tenni egy csőből 110— 111 stb. egész 
120 szemig, akkor jól kikapná az ember a megbízható 
értéket.

De erre egy egész nap, 100 patron és 100 lőív 
kellene.

Az én kísérletem csak 4 számra és 5— 5 lövésre 
terjedt. 110—112 és 117 szem sörétet lőttem, 5— 5 
lövést ugyanazon csőből. 110-nél az eredmény 78% 

112-nél « « 80%
117-nél « « 77% volt.

Hogy ez megismétlődnék-e két-három szeries lövés
nél, azt hiszem, de nem tudom. Ha ezzel a kísérlettel 
kérdésttevő t. barátom megelégszik, akkor is csak annyit 
állíthatok, hogy ez a tüneményes lövésü cső tényleg 
a 112 szem sörétet lövi legnagyobb találó-százalékkal.

De most engedje meg t. barátom, hogy ezt a kér
dést a gyakorlatba vigyem át.

A gyakorlatban körülbelül közömbös az, hány találó- 
perczentet lövök a 35 cm. körbe. A gyakorlatban fon
tosabb az, hány szem sörétet és hogyan elterítve lőttem 
bele. Például 100 szem sörétnél a találó-perczentem 
80%, akkor 80 szem van a 75 cm körben.

kint van a bokrok táján; épp akkor riad fel megint az 
ezer és egy madár.

A földről most jóval magasabbra lendül a madár
felhő, mint az imént. A keveredésen látszik, hogy nem 
a játékos kedv kormányozza, hanem valami más.

Megvan ijedve a sok fenyvesmadár; szinte egymás
nak megy fejetlenségében.

A törpe sólyom egyet rúg magán a levegőben, s ha 
eddig száguldott: most a villámlást utánozza.

Közé nyilai a nagy csapat rigónak, a mely ész nél
kül válik ketté, hogy utat nyisson neki, —  de a sólyom 
nem ér rá megvárni, a míg a raj egészen szétreped: 
átfúrja magát rajta s nyílegyenesen halad tovább.

Jóval lassabban, mint a hogyan a rohamot csinálta.
Most nem siethet úgy. A karmai között egy rigó 

vergődik.
Ereszkedik-ereszkedik a sólyom. A fenyves táján már 

a bokrok fölött úszik; —  de még annál is lejebb kíván
kozik a zsákmányával, a mely azóta kimúlt. A vad 
szorításon kívül szívszélhüdés érte.

Egy vakandtúrás feketéllik ki a havas gyep közül, 
arra ereszkedik a törpe sólyom.

S reggelizik.
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110 szemnél 88 szem van a 75 cm. körben, az is 
80%, de a gyakorlati eredmény jobb, mert szám szerint 
nem 80, hanem 88 szem sörét ül a körben. Tehát 
10%-kai több a sörét számszerinti mennyisége, pedig 
a találó-perczent ugyanaz. No most már azt viszik túl
zásba sokan és töltenek 180—150 szemet, gondolván, 
hogy a több sörét többet szór a 75 cm. körbe, tehát a 
találás biztosabb. Ez azután könnyen nevetséges túl
zásra vezet. De erről már máskor írtam. Most marad 
a másik kérdés. Természetes, hogy kevesebb súlyú sörét
nek nagyobb kezdősebességet tud adni ugyanazon meny- 
nyiségű lőpor. Tehát a sörét tvltöltésénél a penetráczió 
ereje veszt.

De a normális adagnál (110— 112 —115 vagy 117 
szem az a sörétszám) az átütőerő változása a gyakor
lati vadásznál egyáltalán nem játszik szerepet, erről 
már azután sokat beszélni nem érdemes.

A házinyúltenyésztés nálunk.
Rendszeres és általános házinyúltenyésztésről ma 

még hazánkban nem beszélhetünk, annyi azonban bizo
nyos, hogy a lefolyt 16 év alatt a házinyúltenyésztési 
ismeretek nálunk igen széles körben népszerűsítve let
tek, részint az egyes szakférfiak által kiadott házinyúl
tenyésztési szakkönyvnek, részint a házinyúltenyésztés- 
sel foglalkozó önálló szaklapok által.

Az alap tehát már jobb mint 10— 12 év előtt volt, 
ennélfogva a jövőben e téren elérhető eredmények iránti 
kilátásaink is jobbak és nagyobbak lehetnek.

Sokan azt fogják gondolni, hát még mindig nem 
tértünk napirendre a felett a tökéletesen megbukott 
kérdés felett? Hát bizony nem, mert a kérdés: «házi
nyúltenyésztés hazánkban való népszerűsítésének kér
dése#, nem bukott meg, sőt él és várja czéljainak 
elérését.

A mi megbukott, az más volt, az nem a házinyúl
tenyésztés népszerűsítése volt, hanem «a házinyúltenyész- 
tésre fektetett üzlet#, mely a «nagyban# való tenyész
tést és az ezzel kapcsolatos nagyban való hús- és 
szőrmetermelést czélozta s ennek a vállalatnak is csak 
azért kellett megbuknia, mert a kik alapították, nem 
értettek sem a tenyésztéshez, sem az üzlethez, sem az 
értékesítéshez.

Ez azonban mind nem baj, csak haszon a házinyúl
tenyésztés népszerűsítésére 8 arra, hogy most már ve
zessük ezt a dolgot is a helyes mederbe. A kísérlete
zéseken hála Istennek túl vagyunk és teljesen tisztán 
látjuk, hogy mit hogyan- és hol kell tenni; most, hogy 
a húsdrágaság kérdése elemi erővel tört ki, kötelességünk 
a házinyúltenyésztést a legerélyesebb módon terjeszteni 
s az erre alkalmas tenyésztörzseket az intelligens kis 
emberek közt ingyen szétosztani, azzal a kötelességgel, 
hogy az állami megbízott egy év leforgása után kétszer 
annyi állatot jogosult a tenyésztő állatai közül szaba
don választani, újabb kiosztások megejthetése czéljából.

Az intelligensebb ember, a kinek kis lakása, udvara 
és kertje van, a kishivatalnok, iparos vagy más kis

jövedelmű foglalkozással bíró szabad idejét a házinyúlak 
tenyésztésére szívesen fordítja s azok húsát élvezi, szőr
méjét feldolgoztatja családja kiruházására s végre a 
nyültrágyát kis kertecskéjének, gyümölcsfáinak trágyá
zására használja fel.

Ezeknek az embereknek a kezébe való a házinyúl- 
tenyésztése és nem a közép- és a nagy gazdaságok ke
zelésébe.

A házinyúl húsa és gereznája még piaczon is fel
tétlenül értékesíthető, bármily mennyiségben és igen 
előnyös áron!

A Házinyúltenyésztők Országos Szövetsége vette át 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetétől a házinyúlárúsí- 
tást a budapesti vásárcsarnokban. És 1914. év januártól 
kezdve fél év alatt, több mint kétezer darab körül adott 
el. Minthogy vissza sohasem vittek egy darabot sem a 
piaczról, valószínű, hogy 5—6000 darabot is eladhatott 
volna az első félévben.

A tenyésztő élősúly kilogrammonként 80 fillért ka
pott és a szállítási költségeket is a Szövetség viselte. 
Ennél előnyösebben még a csirke sem értékesült.

És a Szövetség sem károsult, mert a húst kg-ként 
ugyancsak koronájával adta el, de kívánatra megnyúzatta 
a házinyúlat a vevőnek és így birtokában maradt a 
gerezna.

A házinyúl gereznára már alakultak földolgozó mű
helyek is. Legnagyobb szabású a Teutsch J. és fia czégé 
Brassóban, a mely az itt beszerezhető alapanyag mel
lett múlt évben vett 3 kocsirakomány nyers házinyúl- 
gereznát Lipcsében. Ez a gyárüzem maga feldolgozna- 
évente több százezer házinyúlgereznát. A budapesti bőr
ipari kiállításon látható a munkája, valamint Brenner 
újverbászi szűcsé is.

Egy jól nyúzott és szárított nagyfajta házinyúl 
gereznájáért fizet 80— 100 fillért, ezüstökért l -60—2 ko
ronáig. Ezek az összegek, az értékesítésnél nagy álta
lánosságában igen komoly eredményt képviselnek. 
Brenner szerint, ki 10 évi amerikai szűcssége alatt ott 
kint szép tekintélyt szerzett, minden kifejlődött állat 
jó l kezelt gereznája télen-nyáron egyformán értékes és 
nem áll az, hogy a nyári bunda szőrt hullat. Ezzel 
elesne az antinyúlászatnak az az érve is, hogy télen 
sok a nyúlhúsnak a konkurrense, nyáron meg kárba 
vész a gerezna.

Ezek az adatok megnyugtatásul szolgálnak a ma 
tenyésztéssel foglalkozóknak, de buzdításul mindazoknak, 
a kik ezzel a kedves és jövedelmező ággal foglalkozni 
kívánnak.

Andrássovich Géza, a ki ezen szakma ügyeit a föld- 
mívelésügyi minisztériumban előadja, egyik szaklapban 
ezt mondja:

«Több ezerre rúg azoknak a száma, a kik kevesebb 
vagy nagyobb anyaggal tenyésztenek. Ezeknek abszolút 
többsége egyúttal fogyasztója is a bázinyúl húsának. 
Vagyis a közélelmezést a házinyúl immár, mint házi 
hústermelő, javítja. Ez sokszor nagyobb tényező, mint 
az, a mit mint piaczra juttatott húsczikk képez. A ge
reznákat is eleddig minden tenyésztő inkább maga és
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családja részére dolgoztatja ki és használja ruházati 
czikk gyanánt. Ezt a körülményt nemcsak a tényleges 
értesülések, hanem a külkereskedelmi forgalom statisz
tikája is kimutatja, a midőn az utóbbi években már 
tekintélyes visszaesés állapítható meg a szűcsárúk be
hozatalánál, holott a prémek divatja vissza nem fej
lődött.

A házinyúltenyésztés jövedelmei közé tartozik a házi
nyúlnak mint tenyészállatnak az eladása is. Itt lehet a 
polgári hasznot meghaladó eredményeket elérni.

Viszont ez köti meg szekerünket még most is. Mert 
hát mindenki minden darab állatát tenyészanyagként 
szeretné eladni. És sokan tartogatják állataikat, mint 
a bácskaiak a búzát.

Megvagyok arról győződve, hogy mi, kik az ügyet 
hazánkban napirendre hoztuk, kezdete óta tenyésztéssel 
foglalkozunk és egy napra sem szűntünk meg soha 
ennek érdekében fáradozni, buzdítani és tanítani, elér
jük még azt az időt, a mikor látni fogjuk az eredmé
nyeket oly arányban, a milyenekről valamikor ábrán
doztunk.# Hreblay Emil.

Különfélék.
Kitüntetés. Ő császári és Apostoli királyi Felsége 

1914. évi deczember hó 6-án Becsben kelt legfelső el
határozásával, az ellenség előtt tanúsított vitéz magatar
tása elismeréséül Onczay László, trencséni 15. honvéd 
gyalogezredbeli tartalékos hadnagynak ahadidíszítményes 
3. osztályú katonai érdemkeresztet legkegyelmesebben 
adományozni és legkegyelmesebben megparancsolni mél- 
tóztatott, hogy ugyanezen alkalomból Fromm János 
trencséni 15. honvéd gyalogezredbeli tartalékos had
nagynak a legfelső dicsérő elismerés tudtul adassék

A polgári életben Onczay László és Fromm János 
m. kir. segéderdőmérnökök és mindkettő a liptóújvári 
m. kir. főerdőhivatal kerületében van alkalmazva, hol 
előbbi a teplicskai, utóbbi pedig a szvarini m. kir. 
erdőgondnokság vezetője.

Halálozás. Bechine Ferencz a dévai m. kir. állami 
erdőhivatalnál alkalmazott m. kir. erdőmérnök, az északi 
harcztéren Stari Sambornál október hó 21-én szenve
dett sebesülése következtében, hosszas szenvedés után, 
életének 31-ik évében, deczember hó 9-én Szatmár
németiben meghalt.

Bocsor Dezső a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál alkal
mazott m. kir. erdőmérnökgyakornok, tartalékos had
apród, szeptember 9-én az északi harcztéren, Ravaruszka 
közelében életének 26-ik évében hősi halált halt.

Grossmann Imre, a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál 
alkalmazásban állott m. kir. segéderdőméx-nök, tarta
lékos hadnagy, november 1-én Niskó galicziai község 
mellett, életének 32-ík évében, a haza védelméhen 
elesett.

Jurovich Ottó kir. segéderdőmérnök, a vinkovcii kir. 
erdőrendezőség vezetője, munkás életének 28-ik évében

az északi harcztéren, szeptember hó 9 én hősi halált 
halt.

Décsi Borbély Endre dr. a földmivelésügyi minisz
teri számvevőség erdészeti csoportjánál alkalmazott min. 
számgyakornok, tartalékos hadnagy, november hó 28-án 
Szerbiában, a hazáért vívott ütközetben elesett.

Cserei Árpád m. kir. erdőszámtiszt az orsovai m. 
kir. erdőhivatalnál, a cs. és kir. 43. számú gyalogezred 
póttartalékosa, 25 éves korában az északi harcztéren 
szerzett súlyos betegség következtében deczember 5-én 
Miskolczon meghalt.

Elitéit áruló. A königsbergi (Németország) kerületi 
törvényszék tíz évi börtönre és polgári jogainak elvesz
tésére ítélte Klein Adolf bergirreni (labiaui kerület) 
erdőmunkást. A. vádlott az oroszok keletporoszországi 
betörése alkalmával egy orosz tisztnek közléseket tett 
egy ottani erdész magatartásáról, melynek alapján az 
erdész és társai komoly életveszedelembe kerültek, sőt 
azt hiszik, hogy a vádlott közlése alapján adta ki 
Bennenkampf orosz tábornok azt az ismert parancsát, 
melylyel elrendelte a keletporoszországi erdészek agyon- 
lövetésót.

Időjelzés. A «Meteor» 1915. évi január hóra a 
következő időjelzést teszi közzé: Január hó változási 
napjai: 1—8 - 1 2 — 14 - 15 —17— 22— 23—27- és 30-ra 
esnek, 1. hideg, szeles; 8. részben változó; 12. enyhült, 
csapadékos; 14. szeles; 15. enyhe: 17. hideg, esetleg 
viharos vagy havas ; 22. változó; 23. hidegebb ; 27. erős 
hideg; 30. hideg jelleggel.

Hivatalos közlemények.

Valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak.
(A kopárfásitási és vízmosáskötési munkálatok állami támoga

tása ügyében.)

A folyamatban lévő háborúval kapcsolatos rend
kívüli kiadások folytán az államháztartás minden ága
zatánál szem előtt tartandó legmesszebbmenő takaré
kosság a kopárfásítási és vízmosáskötési munkálatok 
állami segélyezésénél is érvényesítendő lévén, értesítem 
az állami erdőhivatalt, hogy az 1915. év tavaszán az 
említett munkálatok állami támogatását csak kivételesen 
és kellően megindokolt esetekben helyezhetem-kilátásba. 
Ezért az idevonatkozó javaslatok összeállítására vonat
kozólag szigorú miheztartás végett rendelem a követke
zőket :

1. Az 1915. év tavaszán állami költségen csak olyan 
kopárfásítási és vízmosáskötési munkálatok tervezhetők, 
a melyek valamely község belsőségét, valamelyik vasúti 
vonalat, közútat vagy más közérdekű építményeket, 
továbbá lakóházakat érzékenyen fenyegető károsítások 
elhárítása czéljából, vagy pedig a korábban munkába 
vett vízmosáskötéseknél már létesített költségesebb mű-
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tárgyak (gátak, hossz- és keresztfonások, partlejtősíté- 
sek stb.) helyreállítása czéljából és említett műtárgyak 
épségének biztosítása czéljából nagyobb károk megelő
zése érdekében elodázhatatlanul szükségesek és a me
lyeket a fennálló törvények értelmében a végrehajtásra 
kötelezhető birtokosok saját erejükből teljesíteni nem 
képesek.

2. A fentiek szerint esedékes munkálatokhoz szük
séges állami pénzsegély folyósítása iránt a munkálatok 
műszaki vezetésével megbízott m. kir. állami erdőhiva
taloknak kell — az 1914. évi 17.408. szám alatt kiadott 
körrendeletemben foglaltak szigorú betartásával össze
állított költségelőirányzatok csatolása mellett —  javas
lataikat legkésőbb 1915. évi január hó végéig hozzám 
beterjeszteniök és az idevonatkozó jelentéseikben rész
letesen elő kell adni ok mindazon indokokat, a melyek 
a tervezett munkálatok halasztást nem tűrő végrehajtá
sát kívánják, mert a kellően meg nem indokolt ide
vonatkozó javaslatokat figyelembe venni nem fogom.

3. Az állami segélyképen kiosztandó csemeték cso
magolási és szállítási költségeire a csemetekerteket 
kezelő állami erdőhivataloknak előleget az 1915. óv 
tavaszára kiutalványozni nem fogok.

Az előbbeni 2. pont értelmében beterjesztendő költ
ségelőirányzatokba, tehát, ha ezen költségeket is az 
államnak kell viselnie, a csemeték csomagolási és szál
lítási költségeire szükséges költség szintén felveendő. 
Megjegyzem, hogy a csemeték csomagolási és szállítási 
költsége a munka engedélyezése után a csemeték elszál
lítására kötelezett állami erdőhivatalnak a kellő időben 
rendelkezésre lesz bocsátandó.

4. Az állami csemetekertek —  hogy egyrészt a 
bennük már meglévő csemetekészletek a későbbi szük
ségletek fedezésére használható állapotban fenntartas
sanak, másrészt pedig, hogy a rendes viszonyok helyre
álltával akadály nélkül folytatható kopárfásítási mun
kálatokhoz szükséges erdősítési anyag a kellő időben 
rendelkezésre álljon — az 1915. évben is üzemben tar
tandók és az erre vonatkozó költségvetések, a legszigo
rúbb takarékosság szem előtt tartása mellett össze
állítva, olyan időben terjesztendők elém, hogy a fenn
tartási munkálatokra szükséges előlegek a kellő időre 
folyósíthatók legyenek.

Budapest, 1914. évi deczember hó 10-én.
A miniszter helyett: '

Bartóky, s. k. 
államtitkár.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(Kérjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szei'kesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

0  c b . és ap. kir. Felsége 1914. évi november hó 23-án kelt 
legfelső elhatározása alapján Ő cs. és Ap. kir. Felsége első fő
udvarmestere megbízta Rajtsán János nyug. m. kir. erdőtaná
csost a gödöllői udvari vadászati hivatal vezetésével.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett ez in  változás alapján, a nagyobbarányú czúnnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljából. Kéijük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

H. I. Előfizetése a beküldött összeggel folyó évi junius hó 
végéig rendezve van.

B. L. Lapunk múlt évi 9-ik számában kilátásba helyeztük, 
hogy kívánságára, a rák mesterséges tenyésztéséről bővebben 
fogunk írni. Örömünkre szolgái, hogy Ígéretünket beválthatjuk, 
a mennyiben lapunk mai számában megkezdjük Simonffy Gyula 
m. kir. erdőmérnök úrnak «A folyami rák és annak tenyésztése* 
czímű szakavatott, mindvégig igen érdekes és tanulságos közle
ményét.

R. I. A  nyest fogására kihelyezett csapóvasakat (kisebb 
tányérvasak) a kihelyezés előtt szagtalanítani kell, hogy a nyest 
az emberi kéz szagát meg ne érezze a vason. Legezélszerübb né
hány csepp, a gyógyszertárakban, vagy drogériákban kapható, 
ánizsolajjal szagosított sótalan dizsnózsírral bekent tiszta vászon
darabbal dörzsölni be úgy a csapóvasat, mint a csalétket is. Csa- 
létkül legalkalmasabb a nyers tyúktojás.

D. Gy. A vadászatról szóló 1883. évi XX . t.-cz. 3. §-a értel
mében a községek tulajdonát képező területek vadászati jogát, 
ha az 2000 k. holdnál nem nagyobb, egyben kell bérdeadni, ha 
pedig a terület 2000 k. holdnál nagyobb, akkor több, de leg
alább is '2000 k. holdas részletben is bérbeadható.

Hadbavonult. A vitézségi érem tulajdonosa életfogytáig a 
következő díjazást kapja: arany vitézségi érem után havonta 
30 K, 1. osztályú ezüst vitézségi érem után havonta 15 K, 2. 
osztályú ezüst vitézségi érem után pedig havonta 7 K 50 fillért.

K o v á cs  István , ki a vadászerdői, erdőőri szak
iskolát jelesen végezte, 19 éves, hadmentes, azonnali 
belépésre megfelelő állást keres. Czíme Budapest, I. kér. 
Hárvány-utcza 31. szám, I. emelet 7. ajtó. u.)

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1*20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), (i.xxrv.12.)

Vadászatra betanított, teljesen kifejlett fiatal, 2 drb. 
élő U hú, darabonként 50 koronáért eladó. Szives ár
ajánlatokat kér Czidor János m. kir. erdőőr, Pozsga u. p. 
/á m  Hunyad megye. <2jv.í.)

Erdőőr kerestetik újévi belépéssel Szegedy Gina 
Öméltósága Acsádi uradalmába Yasacsád. (am.2.

Veszünk pergetett és lépes mézet, viaszkot a leg
magasabb napi áron. Ajánlatok mintával a *Méh» a
magyar méhészek értékesítő szövetkezete, Budapest,
Frangepán-utcza 4 b küldendők. (*ji.2.)

Nyuszt és nyest bőröket veszek. Ajánlatok az 
ár megjelölésével a szerkesztőséghez intézendők.

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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IX. évfolyam. —  2. szám. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 1915. január 15.

Előfizetési á r :

Egész évre__________ 4 K.
Fél é v r e ______ 2 K.
Negyed évre__________ 1 K.
Egyes szám _  _  20 f. AZ ERDŐ

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. erdötanácsoB.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére.

TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések 
egy hasából garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betonéi kisebb 
betölaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az áUáeke- 
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czírnén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intezendők a íap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdői 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. s*. íntézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

tAz Erdős munkatársai megfelelő írói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordit- 
latik, a mely — később meghatározandó m ódon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Értesítés lapunknak kettős füzetekben való megjelenése tárgyá

ban.
Felhívás az Orsz. Érd. Egyesület által kiosztandó rendkívüli 

segélyek ügyében.
A folyami rák és annak tenyésztése. (Simonffy Gyula.) 
Különfélék: Halálozás. — Francziaország talpfabeszerzése. — 

Szőrme-árak. — Postai közlekedés a hadifoglyokkal. —  Az el
esettek családtagjainak összeírása.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
lem ényei: Felhívás — Nyugtázás.

Hivatalos közlemények: A  búzában vagy rozsban kötelezett ter
ménybeli járandóságok tárgyában. —  Felhívás.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Hiábavaló áldozat. (M. Hrabovszky Júlia.)

Értesítés
lapunknak kettősj füzeitekben való megjelenése tárgyában.

Értesítjük lapunk t. olvasóit, hogy lapunknak két- 
hetenkinti szétküldése a háborús viszonyokból kifolyó
lag nehézségekbe ütközvén, lapunk további intézkedésig 
minden hó 15-ikén kettős füzetekben fog megjelenni.

A lap terjedelme nem lesz kisebb, mert az eddigi 
8 oldalas füzetek helyett, 16 oldalas füzeteket fogunk 
lapunk t. olvasóinak nyújtani, viszont azonban meg
takarítjuk a lap postai szétküldési költségeinek egy 
részét, a mi a lap után származó tiszta jövedelemhez, 
vagyis a lapunkra előfizető erdészeti altisztek javára 
szolgáló alaphoz fog csatoltatni.

Értesítjük továbbá lapunk t. olvasóit arról is, hogy 
miután lapunk egyelőre nagyobb időközökben fog meg
jelenni, ezért a hozzánk intézendő kérdésekre sürqős 
esetekben levélben fogunk válaszolni.

___________ A szerkesztőség.

Felhívás.
Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rend

kívüli segélyek ügyében.

Az Országos Erdészeti Egyesület részben erre a 
czélra rendelkezésére bocsátott összegekből, részben

pedig «Az Erdő» czímü lapkiadvány 1914. évi bevételi 
feleslegéből 1915 február hóban rendkívüli segélyeket 
oszt ki, még pedig:

a) hadbavonult és főként hősi halált halt erdőtisztek 
hátramaradottjainak és az ellenséges betörés folytán 
jelentékeny kárt szenvedett, vagy a háború folytán 
keresetképtelennó vált erdőtiszteknek egyszersminden- 
korra adományozott 100— 250 korona összegben; ösz- 
szesen erre a czélra mintegy 2500 korona áll rendel
kezésre ;

b) oly erdészeti altiszteknek, illetőleg azok hátra
maradottjainak, kik «Az Erdő» czímü lap 1914. évi 
évfolyamára előfizettek,* ha hadbavonultak, hősi halált 
haltak, az ellenséges betörés következtében jelentékeny 
kárt szenvedtek vagy a háború folytán keresetképtelenné 
lettek, egyszer s mindenkorra adományozott 50— 125 K. 
összegben. Erre a czélra mintegy 1500 K. áll rendel
kezésre.

Felhívjuk a pályázni szándékozókat, hogy bélyeg té
lén kérvényeiket 1915. évi január hó 25-éig adják be 
az Országos Erdészeti Egyesülethez, Budapest, V., Alkot- 
mány-u. 6. sz.

A kérvényben a kérelem alapját képező egyéb körül
ményeken kívül ki kell tüntetni a kérvényezőnek, illetőleg 
férjének vagy atyjának polgári állását, katonai remi- 
fokát és csapattestét, állandó lakhelyét szolgálatadó
jának nevét és lakhelyét, kérvényező polgári járandó
ságait s hogy azok mily mértékben vannak beszün
tetve, kérvényező családi állapotát, a gyermekek szá
mát, korát és nemét, részesül-e kérvényező vagy gyer
mekei állami vagy egyéb segélyben vagy ösztöndíjban 9 
Le kell továbbá írni a szenvedett kárt, annak pénz
beli értékét, az esetleges menekülés körülményeit, stb. 
s mindezt lehetőleg hatósági bizonyítványnyal igazolni 
is kell.

Budapest, 1914 deczember hó 19-én.
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége.

* Az Országos Erdészeti Egyesülettől vett értesülés szerint 
ilyenekül tekintetnek azok az erdészeti altisztek is, a kik részére 
a lapot felettes hatóságaik rendelték meg. Szerk.
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A folyami rák és annak tenyésztése.
Irta : Simonffy Gyula.

A  vedlés.
A rák lassan nő. Folytonos növekvésének a kemény 

pánczél áll útjában. Pánczéljában a rák csak súlyban 
gyarapodhatik.

A térfogatbeli növekvés a vedlés időszakára esik, 
ez pedig aránylag rövid ideig tart. Első évében a rák 
július 1-től, illetve a kikeléstől kezdve 8-szor vedlik és 
pedig július-szeptember hónapok alatt 5-ször, október
április hónapok alatt szünetel s azután ismét 3-szor. 
A második évben 5-ször; a 3-ik és 4-ik évben keve
sebbszer, míg az 5-ik évben a hímrák kétszer és pedig 
június-augusztus hónapok között először párosodás és a 
téli pihenő előtt másodszor. Az idősebb hímek éven
ként csak egyszer (nyáron) vedlenek, igen idősek né
melyek szerint pedig már egyszer sem. A nőstény az 
5-ik évtől kezdve csak egyszer, vedlik, a keltés befeje
zése, illetve az ivadék felszabadulása után. Újabb meg
figyelések szerint kétséges, hogy az ivarérett nőstény 
évente egyszer vedlik-e? állítólag csak minden máso
dik évben, a midőn az anya petéket nem termel. (Tehát 
nem szaporít.)

A vedlés, a vele járó nagy megerőltetés miatt igen 
megviseli a rákot, ennélfogva ilyenkor van állati ellen
ségeinek is legjobban kitéve.

A vedlés azzal kezdődik, hogy a rák színét változ
tatja, a pánczéljában lévő mész feloldódik, pánczélja 
puhává, hajlékonynyá válik. Közvetlen a vedlés alkal
mával a rák hátára dobja magát, erősen csapkod s lá
bait egymáshoz dörzsöli. E közben először a törzs, 
majd a fejpánczél a hasi részszel együtt, azután a farok, . 
az ollók és a lábak szabadulnak ki hüvelyeikből.

Hogy ez könnyebben “menjen, a test nyálkás nedvet 
választ ki. A vedlés 10 perczig, esetleg néhány óráig 
tart. Vedlés után a rák (vajrák) mozdulatlan s mert 
rágószervei is puhák, nem táplálkozik, hanem a test a 
felhalmozott tartaléktápanyagot fogyasztja.

Az új pánczél megkeményedéséig körülbelül 8— 10 
nap telik el. Az ehhez szükséges meszet a gyomorban 
lévő lencsealakú «rákszemek» oldódásából nyeri.

A vedlésen először a fiatalabb évjárat, utoljára pedig 
az idősebb, nagyobb hímek és nőstények esnek át. 
Általában véve a hímek vedlése július végével befeje
ződik.

Meg kell azonban jegyezni, hogy úgy ez az idő
pont, mint már az eddigiekben és a következőkben 
említendők is, igen természetesen a helyi viszonyok 
szerint változnak, illetőleg eltolódhatnak.

Ezekre nézve egyéb tényezők mellett főkép az idő
járás és a víz hőviszonyai bírnak befolyással. Egyenlő 
körülmények között a folyóvíz rákjai 2—3 héttel előbb 
vedlenek, mint az álló vízben élők.

A  növekvés.
A hím rák általában véve sokkal jobban növekszik 

mint a nőstény. A nőstények ritkán haladják túl a 
12— 13 cm.-t, míg a hímek a 15— 16 cm.-t, sőt egyes 
példányok-*') a 20—25 cm.-t is elérik.

Kifejlett nőstények 80—85, hímek 150 gr. súlyt is 
elérhetnek.

Egyenlő nagyság mellett súlyosabb a hím, mert ol
lói fejlettebbek.

A rákok növekedésének módja és mikéntje mai

* Állítólag Horvátországban a Lika-Krbava megyében léyő 
kincstári erdők vizeiben is.

T Á R C Z A .

H iáb ava ló  áldozat.
Irta: M. Hrabovszky Júlia.

Dézsi Erna nagyon magába zárkózott leány volt, 
érzelmeiből nem árult el semmit, még az édesanyja 
előtt sem. Külsőleg nagyon komoly, korrekt, inkább 
hideg természetű leány, belül azonban csupa tűz és 
láng. Mélyen érző, szeretni vágyó szive volt, a mi csak 
az alkalmat várta, hogy fellángolhasson. Ez az alkalom 
akkor jelentkezett, mikor Dézsi Erna állását a bankban 
elfoglalta. Ellenszenvvel lépett be, mert nem örömest 
vegyült a különböző társadalmi osztályokból összekerült 
hivatalnoknők közé, de hamar beletörődött helyzetébe, 
mikor megismerkedett egyik férfi kollégájával, Fehér 
Árpáddal. Azonnal beléje szeretett és Fehér sem tit
kolta kollégái előtt, hogy Erna nagyon, de nagyon tet
szik neki. Ez az ártatlan flirt már két hónap óta tar
tott, a nélkül, hogy Dézsinének arról sejtelme lett volna, 
midőn egy reggelen a bomba kipattant. Remek virág

csokor érkezett Ernának a névnapjára és a csokorhoz 
Fehér Árpád névjegye volt mellékelve, a legjobb név
napi kivánatokkal.

Erna már a hivatalban volt és Dézsiné égett a kí
váncsiságtól megtudni, ki az a Fehér Árpád?

Erna lángvörös lett, mikor a csokrot és a névjegyet 
megpillantotta és Dézsiné most már tájékozva volt. Ki 
ez a Fehér, most ez volt a fődolog. Erna, őszintén, 
apróra elbeszélt mindent, pirulva szégyenkezve, de be
vallotta, hogy szereti Fehért és örömmel lenne a fele
sége. Dézsiné végighallgatta a leányát, aztán gyanak- 
vólag kérdezte:

— Mondd csa k ... és nem zsidó ez az ember?
— Az, — felelte Erna halkan, — de egy csöppet 

sem látszik meg rajta, sem a külsején, sem a beszédén. 
Ha pedig a férjem lesz, természetesen kikeresztelkedik.

— Természetesen, — vélte meggyőződéssel az anya, — 
ez lenne részünkről az első feltétel, már a kanonok 
bácsi miatt is.

A kanonok bácsi volt a Dézsi-család gondviselése. 
0  helyezte el Erna fivéreit katolikus intézetekben, ő 
adott évjáradékot az özvegynek, hogy két leányát fel
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napig sincs egészen tisztázva. Azok, a kik a növekvés 
viszonyainak tanulmányozásával foglalkoztak (külföldi 
nagyobb rákkereskedők és természetmegfigyelők) igen 
eltérő adatokat szolgáltattak, nálunk pedig tudomásunk 
szerint ezzel senki sem foglalkozott.

Dr. W. Dröscher átlageredményét, önálló kutatásai
nak «Der Krebs und seine Zucht» (A rák és annak 
tenyésztése) czímű művében az alábbiakban adja közre.

Abszolút megbízhatóságra ez adatok sem tarthatnak 
számot, hanem csak tájékozásul szolgálhatnak.

Évfolyam

Hím Nőstény

á t 1 a g o s
hosszúság

cm.
súly
gr-

hosszúság súly
gr-

1. évfolyam .... _  .. 3-96 1-87 3-8 1-87
■2. « _  ... __ 6-38 8-28 6 1 7-30
3. 8-5 22-3 8-0 13-5

4. « _______ 10-3 40-80 9-3 26-1

5. « _______ 11-6 63-35 10-4 37-0

6. « 12-3 84-90 — —

7- ‘ 13-1 103-4

E táblázat szerint a rákok a 3-ik év után érik el a 
mi törvényünkben megállapított minimális törvényszerű 
méretet, szólórákokra azonban csak 7—8 óv után lehet 
számítani.

E táblázat szerint a rák súlygyarapodásának maxi
mumát — az adott viszonyok között -— az 5-ik év 
körül éri el.

Nemi különbségek.
Mielőtt a rák párosodásáról szólanánk, lássuk miről 

ismerhető fel e két nem?

nevelni tudja; a nagybácsi pártfogásával jutott Erna a 
bankba és ő volt végre a család jövőjének biztosítéka, 
minden reménye. Mert ugyan kire hagyta volna a kissé 
zsugori öreg úr szépen felszaporodott vagyonkáját, ha 
nem egyetlen öcscsének árva gyermekeire?

A nagybácsit tehát kímélni kellett. Dézsiné jól meg
fontolva a dolgot, nem látott akadályt Fehér vallásá
ban, ha azt menyasszonya kedvéért a római katolikus
sal felcserélni hajlandó és így felhatalmazta a leányát, 
hogy a fiatalembert házukhoz meghívja.

Fehér élt ez engedélylyel és könnyen beleilleszke
dett a szerény viszonyok között élő, de úri család kör
nyezetébe. Mindenki megszerette a szerény magavise
letű, nagyon művelt és feltűnően csinos fiatal embert 
és Dézsiné most már türelmetlenül várta a fiatal ember 
végleges nyilatkozatát. De Fehér a megkéréssel még 
mindig várt és zavartan tért ki a mama félre nem ért
hető czélzásai elől; végre bevallotta Ernának, hogy 
mielőtt ünnepélyesen megkérné a kezét, beszélnie kell 
az apjával.

— És nem gondolja, hogy apja ellenünk lesz? —  
kérdezte a leány aggódva.

— Miért lenne ? Az apám zsidó ember ugyan, de 
nagyon felvilágosodott és egészen keresztény módra é l ; 
különben láthatja, engem sem nevelt ortodoxnak. Kör
orvos B.-ben és az egész környék szereti: zsidó, ke
resztény egyaránt. Én egészen nyugodt vagyok, hogy 
ő semmi akadályt sem fog gördíteni sem kikeresztel- 
kedésem, sem a házasságom elé. Pár napi szabadságot 
veszek, otthon rendbe hozom a dolgaimat és aztán 
semmi sem állja többé útját a boldogságunknak.

—  Adja Isten! —  felelte Erna szerelmesen és mi
alatt Fehér odahaza volt a szüleinél, naponként eljárt a 
Ferencziek templomába és hosszasan könyörgött térden- 
állva Szent Antal szobra előtt.

Az öreg Fehér, a kit különben még Weisznak, dr. 
Weisz Mórnak hívtak, nyugodtan hallgatta meg a fiát, 
aztán így szólt:

—  Mindig ellene voltam annak, hogy az emberek 
a hitüket változtassák, nem mintha vakbuzgó lennék, 
de éppen mivel szabadgondolkozó vagyok. Egyik hit 
olyan, mint a másik; minek dobjam el hát az apám 
hitét, mikor nem kapok annál tökéletesebbet? Az em
berek a hitüket különben is rendesen pem meggyőző-
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á. Nőstény rák. (Term. nagyság 2/3.) 
G ivaxnyilás. — 1—5. uszólábpárok.

A megkülönböztetés igen könnyű. Eltekintve attól, 
hogy a hím rák ollója nagyobb és a bajusza hosszabb, 
a hím rák farka keskenyebb, a farok két oldalát fedő

szegélylemezek kisebbek, keskenyebbek (nőstény ráknál 
ezek a szervek védik az úszólábpárakra ragasztott pete
csomókat).

Legbiztosabb ismertető jel azonban — mint az 
alábbi ábrák mutatják — az ivamyüás helyzete és az 
első két úszólábpár fejlettsége.

Az ivamyüás a hímnél az utolsó (5-ik), a nős
ténynél pedig a harmadik járólábpár tövén van el
helyezve. A  kél első úszólábpár a hímnél fejlettebb 
és sarlóalakban meghajlítva a hasi részhez simul.

Ivarérettség, ivar arány.
Hogy az ivarérettség a ráknál mikor következik be, 

erre nézve a vélemények eltérők. Némelyek szerint 
mindkét nemnél a negyedik életév őszén, mások szerint 
a hím már a harmadik életévében ivarérett. Nagy
ság szerint némelyek a 6— 8, mások a 10 cm. hosszú
ságot tartják akkorának, a mely mellett az ivarérettség 
beáll. (NB. E nagyság csak tájékozásul szolgálhat, 
egyébként a helyi viszonyoktól függ.)

Tény azonban, hogy a mindkét nembeli, 7— 9 cm. 
hosszú rák ivarszervei teljesen ki vannak fejlődve s 
így ivarérettségük feltételezhető.

A két nem számának egymáshozi természetes ará
nyára nézve a vélemények ma még szintén eltérők.

Megfigyelések és fogások eredményei azt látszanak 
igazolni, hogy normális viszonyok között általában 
valamivel több. a hím, mint (/. nőstény.

A hímekről azt tartják, hogy poligam * természetűek 
s hogy így egy him több nőstényt, némelyek szerint 
4-et, o-öt is képes megtermékenyíteni.

Mindenesetre leghelyesebb a természet jelenségének 
adni hitelt és a szélsőséges állításoktól óvakodni, minél-

* Görög szó, annyi mint többnejű. Szefk.

désből változtatják, de egyéb érdekekből. Most már, ha 
valaki azt a nagy inkonzekvencziát elköveti, hogy el
dob valamit valamiért, a miben éppen olyan kevéssé 
hisz, az a kérdés, megérdemelte-e az ok az ilyen áldo
zatot ? Megjegyzem, hogy ezt a lépést semmi körülmény 
között sem helyeslem, de mentőoknak tudom fel, ha 
valakinek volt miért a családja hitét megtagadni, el
szakadni az övéitől. De te micsoda kárpótlást kapsz 
attól a leánytól a nagy áldozatért, a mit neki hozni 
akarsz ?

— Szeretjük egymást!
— Azt úgy is megtehetitek, ha polgári házasságot 

köttök!
— De Erna nem teheti, nem teheti a kanonok j 

bácsija miatt, a ki mindannyiukat eltartja és egész i 
vagyonát rájuk fogja hagyni, ha kedvében járnak!

—  De még él és a meddig az a vagyonka az övék i 
lesz, sok víz folyik a Dunán! Nem, ez nem gseft. Ezek 
csupán reménységek, a melyek meg is hiúsulhatnak. 
Én a pozitív dolgokat szeretem és a tény az: te egy 
csinos, egészséges, jó állású fiú vagy, a ki minden pil

lanatban talál magához való szép, gazdag leányt a hit- 
sorsosai között; nekem csinos vagyonom és jó keresetem 
van, mindez a te előnyöd: az a leány pedig egy sze
gény koldus, nincs semmije és minden áldozatot követel 
részediől. Nem és ezerszer nem! Nem engedhetem, hogy 
ilyen ostobaságot kövess el. Ha azonban akaratom el
lenére is megtennéd, mi ketten végeztünk egymással, 
nem vagy többé a fiam ! Válaszsz! Az a leány, vagy én !

—  Ne legyen kegyetlen, apám, én szeretem azt a 
leányt és ő is szeret!

—  Jól van P Ha csakugyan olyan nagyon szereted 
azt a leányt, keljetek egybe polgárilag, ne törődjetek 
a kanonok bácsival, itt vagyok helyette én ! Érek én is 
annyit, mint egy vastag kanonok!

És bármint csürte-csavarta is a dolgot Fehér Árpád, 
az öreg Weisz hajthatatlan maradt.

Fehér lesújtva tért vissza; alig merte tudatni ezt a 
rossz hírt Ernával. Pedig nem Ernától kellett tartania, 
de az anyjától. Mert Frna olyan szerelmes volt, hogy 
e pillanatban bárminő áldozatot is meghozott volna a 
fiúért; Dézsiné azonban dühöngött. Hogyan? Ilyet fel-
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fogva talán mi is helyesebben ítéljük meg a természe
tes ivararányt, ha a tenyésztésnél manapság még álta
lánosan vallott, de némelyek által már kétségbevont 
számítást, mely szerint 2 nőstényre 1 hímet számí
tunk, tesszük magunkévá.

A hímek fölösszámából következtetve, sokan azt a 
szabályt állítják fel, hogy a hímeket alaposan (intensive) 
fogjuk ki, ne kiméljük, mert azok párosodás után a 
nőstényeket veszélyeztetik. Újabban többen akadnak, a 
kik e szabály helyességét kétségbe vonják s azt állít
ják, hogy egyes vizekben a nőstényeknél tapasztalható 
meddőség épen a hímek kíméletlen és következetlen ki
fogásából származik.

ból egyenként kikerülő peték keresztülmenve az úszó
lábakra fiirtszerűen, 8— 12 drb.-os csomókban ragasz- 
tatnak.

A nőstény által kiválasztott nyálka nemcsak a hím 
által előzőleg odaragasztott tenyésznedvre bír oldó ha- 

! tással (a spermatoforák ragasztóanyagára, a melyben az 
I ondószálcsák szorosan be vannak ágyazva), hanem a 
i petéknek az úszólábakra való ragasztását is eszközli.

(Folytatása következik.)

Különfélék.

Párosodás.
A rák szaporodása a két nem párzásával kezdődik.
A párzás főidőszaka —  a mely az időjárás szerint 

hol előbb, hol később következik be —  a novem
ber hó.

A peterakás ideje: november vége, vagy deczember 
eleje és általában a párzástól számítva 2—45 nap alatt 
következik be, Huxley szerint egy éj tartama alatt.

A pete az anya testén kívül termékenyíttetik meg. 
(Külső kopuláczió.)

Párzásnál a hím mésztejhez hasonló sűrű, ragadós 
tenyésznedvet (ondót) választ ki s azt első pár úszó
lábával apróbb részekre osztva, közvetlen a nőstény 
hasára, illetőleg a petekivezetőnyílás mögé tapasztja, 
A tenyésznedv a vízben megkeményedik. A peterakás 
és a peték megtermékenyülése —  a mint már említet
tük —  csak azután (2—45 nap múlva) kezdődik.

Ez alkalommal ugyanis a nőstény farkának behajlí
tott homorú oldalán az abban lévő nagyszámú mirigy
ből világos zselatinszerű és a vízben oldhatatlan nyál
kát választ ki, a mely nyálkán a nőstény ivarnyílásá-

Halálozás. Matthemy Róbert kir. segéderdőmérnök,
; a zágrábi kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó glinai 
I erdőgondnokság vezetője, a 34. gyalogezred tartalékos 

hadnagya, 1914. évi november hó 20-án az északi harcz- 
I téren hősies küzdelemben megsebesülve, a krakkói kór

házba történt szállítása közben, életének 31-ik évében 
meghalt.

Francziaország talpfabeszerzése. A franczia vas
utak, melyek talpfaszükségletüket eddig Oroszországból 
szerezték be, kényszerítve vannak most, mikor Orosz
országból a behozatal lehetősége csaknem teljesen ki 
van zárva, szükségletüket más országokból beszerezni. 
Ezért a franczia kormány úgy határozott, hogy mintegy 
tízmillióra rugó tölgytalpfa szükségletének szállítására, 
nagy amerikai fakiviteli czégekkel köt szerződést. A szál
lítás tartama 10 évre fog terjedni s így évente egymillió 
tölgy talpfát fog Amerika a francziáknak szállítani.

Szőrme-árak. Lipcsében, a világ legnagyobb szőrme- 
piaczán, a nyers szőrmék tőzsdei árai, a legutóbbi je
lentések szerint a következőképen alakultak: vidra

tételezni az ö leányáról, a kanonok húgáról, hogy papi ! 
áldás nélkül legyen a felesége egy más vallásának? 
Soha! Es sok egyebet is mondott még Dézsiné, a vége ! 
pedig az lett, hogy Fehérnek nem volt többé szabad a ! 
házba járnia addig, a míg az öreg doktor nem változ
tatja meg az elhatározását. Sőt még ez sem volt elég I 
Dézsinének, kivette a leányát a bankból is. Ha vége, hát 
legyen vége egészen! És az egész rokonság, nénik és 
unokatestvérek, mind megrohanták Ernát, mindegyik I 
igyekezett kapaczitálni a leányt, jobb, ha kiveri azt az 
inczi-finczi embert a fejéből, a ki nem hogy megtisz
teltetésnek venné, a miért ilyen famíliába bejut, de 
még diktálni mer egy Dézsi Ernának!

Erna szótlanul hallgatta azt a sok szóáradatot, de 
azért nem hatott rá és tovább is találkozott titokban 
a szerelmesével. Sőt, mintha az akadály még csak nö
velte volna a szerelmüket. Szenvedélyesebben szerették 
egymást, mint valaha és megfogadták, hogy minden ; 
akadály daczára egymásé lesznek, kivárják, kibőjtölik 
a boldogságukat. És vártak. De hát mire tulajdonképpen? í 
Jól tudták, a meddig az öreg Weisz, meg a kanonok

él, nem lehetnek egymáséi. . .  a halálukat pedig még 
sem óhajtották. . .  nem, azt nem ! De azért ök mégis 
csak vártak és reménykedtek, vártak egy csodát. . .  a 
minők azonban a huszadik században nem igen szoktak 
megtörténni! A várakozásba Fehér unt bele hamarább ; 
a férfiak rendesen türelmetlenebbek. Sürgette Ernát, 
szökjék meg vele, kössenek polgári házasságot, vesse
nek véget ennek a nyomorúságnak. De Erna erről hal
lani sem akart és a hónapok múltak, egyre múltak. 
A leány a sok epekedésbe belesápadt, belesoványodott; 
az iidesége tovatűnt, a fiú ellenben pompás színben 
volt és lassanként mintha belenyugodott volna a változ- 
hatatlanba. De azért adta a szerencsétlent Erna előtt 
és keserves szemrehányásokat tett neki. Végre egy na
pon — már több mint egy éve tartott ez az állapot — 
Fehér a végső eszközhöz nyúlt és így szólt a leányhoz : 

—  Erna, ez nem mehet így a végletekig, belepusz
tulunk mind a ketten. Határozzon, vagy a feleségem 
lesz nyolcz nap alatt úgy, a mint az a körülmények 
között lehetséges, vagy kénytelen leszek apám sürgeté
sének eleget tenni és nőül veszem az ő jelöltjét.
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30—36 K ; kőnyest 15—22 K : kőnyest-farok 4 5  - 6 K; 
nyuszt (fanyest) 17— 24 K ; nyuszi (fanyest) farok 9 K; 
görény nagyság szerint 2’40— 4‘80 K; görényfarok 012 K; 
róka 2 40— 6 K ; borz 120—3*60 K darabonkint; nyers 
bázinyúl minőség szerint, 50 kgr.-onkint 72— 144 K; 
téli nyúl darabonkint 0 4 5 —0*48 K ; nyári nyúl 012 K; 
téli őz 1'20—1’60 K ; nyári őz l -0 K ; vadmacska 10— 
15 K ; szarvas 6 — 10 K ; hiúz 40—60 K; medve 80— 
100 K. Az árak — mint látjuk — múlt havi közlé
sünkhöz képest némileg estek, a mi valószinűleg a 
háborúval függ össze, a mennyiben külföldi kivitelre 
egyelőre még nem lévén kilátás, csak a belső szükségletre 
lehet számítani, a mi a mostani nehéz pénzügyi viszo
nyok közt szintén nem lehet nagy.

Postai közlekedés a hadifoglyokkal. A posta- és 
távirdavezérigazgatóság értesítése szerint az ellenséges 
államok közül Oroszországgal, Szerbiával, Montenegró
val, Francziaországgal, Nagybritanniával és Japánnal 
való forgalomban hadifoglyokhoz czimzett vagy ilyenek
től eredő levelek és levelezőlapok és postautalványok 
is válthatók a következő feltételek mellett:

Levelezés. A közönségnek a leveleket mindig nyitott 
állapotban kell postára adnia. A Francziaországba szóló 
levelek súlya meg nem haladhatja a 20 grammot. A szó
ban forgó levelezést ajánlva feladni nem lehet. A levél 
czímiratát, valamint a közleményt ajánlatos a rendel
tetési ország nyelvén, avagy németül, francziául írni. 
A czímben a czimzett katonai rangján kívül megneve
zendő az a csapattest is, a melyben legutoljára szolgált. 
Ezenkívül mindig feltűnően oda kell írni a «Prisonnier 
de guerre», vagy «Kriegsgefangener» (hadifogoly) meg
jelölést. Ha a feladó nem ismeri a czimzett tartózko
dási helyét, elegendő, ha megnevezi az országot, mely
ben a czimzett hadifogságban van. A hadifoglyokkal

váltott levelezés portómentes lévén, a frankójegyek fel- 
ragasztására szánt helyre «Prisonnier de guerre* (hadi
fogoly) záradék Írandó. Feladó («Aufgeber» vagy «en- 
voyeur» jelzéssel) saját czímét a hátoldalra, vagy a 
levelezőlap czímoldalának felső részére írja fel.

Postautalványok. A Nagybritanniába, Oroszországba, 
Francziaországba és Japánba hadifoglyoknak küldött 
postautalványok nemzetközi utalványürlapon franc és 
centim-re állítandók ki és «Au Controle General des 
Postes a Bemei* czímmel látandók el, míg a Szerbiába 
szóló postautalványokat szintén nemzetközi utalvány
ürlapon lei (frank) és báni (centim)-re kell kiállítani 
és a Külföldi postautalványok kicserélő hivatala Buda
pest czímmel kell ellátni. A tulaj donképeni czimzett 
nevét mindig a szelvény hátoldalára kell feljegyezni. 
Utalványokat a posta csak akkor fogad el, ha a feladó 
a czimzett tartózkodási helyét ismeri és a szelvény hát
oldalára írt czímben a rendeltetési helyet kiírta. Posta
utalványt, melyen csupán a rendeltetési ország van 
megjelölve, feladni nem lehet. A hadifoglyokkal váltott 
postautalványok portómentesek, ezért a frankójegyek 
felragasztására szánt helyen «Prisonnier de guerre* 
megjegyzést kell írni. Az utalvány szelvényére közle
ményt írni nem szabad. Egy postautalványnyal egyelőre 
csak legfeljebb 200 frank, vagy ennek egyenértéke utal
ványozható.

Az elesettek családtagjainak összeírása. A köz
hatóságok most kezdik meg a háborúban elesettek hátra
maradott családtagjainak összeírását, a mi a veszteségi 
lista alapján történik. A hátramaradt családtagoknak 
azt a veszteségi listát kell felmutatniok, a melyben a 
családapa vagy férj elesettként szerepel. Ennek alapján 
történik a törzskönyvbe való bevezetés. E bevezetés 
után hat hónapig a már megállapított segély jár a

— És maga képes lénne erre? — kérdezte.
— Maga kerget belé ebbe a nyomorúságba, — fe

lelte a fiú daczosan. — Határozzon! Három napi gon- 
dolkozási időt adok.

Erna három napig sírt és imádkozott, három napig 
töprengett, mit tegyen. Már-már azon a ponton volt, 
hogy szakít mindennel és Fehéré lesz, de az utolsó 
pillanatban mindig cserben hagyta a bátorsága. Meg
jelent előtte a kanonok bácsi alakja fenyegetőleg, dor- 
gálólag. És látta az övéit elhagyatva, kitagadva a gazdag 
bácsi által, a nyomorban. Nem, a kanonok bácsi két
ségtelenül éreztetné a haragját az anyjával, ha ő, Erna, 
ilyen lépésre szánná magát. Aztán kételkedni kezdett 
abban is, vájjon tényleg házasodni akar-e Fehér, vagy 
csak rá akart ijeszteni. És nagy lelki harcz után végre 
elhatározta, hogy családjának és a kanonok bácsinak 
az akaratát tisztelni kell és ő feláldozza magát az 
övéinek.

Pár nap múlva pedig minden lapban benn állt, 
hogy: «Fehér Árpád stb. nőül veszi X. vállalkozó 
bájos leányát* stb.

Dézsiné boldog volt
— Hála Istennek! — kiáltott fel megkönnyeb

bülve. —  Csakhogy megházasodik az az ember! Most 
majd Ernával is könnyebb lesz!

Mert Erna annyira kezdett fogyni és hervadni, 
hogy az anyja komolyan aggódott az egészségéért.

Az esküvő napjáig tantalusz-kínokat állott ki a sze
gény leány és ő maga is óhajtotta, bár mielőbb túl 
lenne ezen a rettenetes napon.

Az is elmúlt, és a véletlen szeszélyes játéka folytán 
másnapra sürgöny érkezett Dézsiékhez, hogy a kano
nok bácsi szívszélhűdésben, hirtelen meghalt.

— Oh, ha ez csak pár héttel, pár nappal előbb 
történik ! — gondolta rettenetes kétségbeeséssel Erna. - 
De most már mit használ neki ez a halál? A boldog
ságának örökre vége.

Hiába hozta meg családjának az áldozatot. Egészen 
hiába, mert a kanonok bácsi" csak jelentéktelen össze
get hagyott Dézsiekre, nagy vagyonát a gazdasszonyára 
hagyta.
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családtagoknak, azután pedig az elesett társadalmi állá
sához mérten bizonyos összegben részesülnek., Azoknak 
a családtagjai, a kik mint eltűntek szerepelnek a vesz- 
tesógi listán, a megállapított segélyben részesülnek 
mindaddig, míg a holttá nyilvánítás eljárása le nem 
folyik. ________________

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Felhívás. Tisztelt Tagtársak! Az 1914. év végével 
a Szövetség befejezte immár negyedik évi működését. 
A midőn a múlt esztendő számadásait lezártuk, sajno
sán kellett tapasztalnunk, hogy nagyon sokan vannak, 
a kik nemcsak hogy előre nem fizetik a tagsági díja
kat, de még a múlt évekre is tartoznak. Ennélfogva 
felkérjük mindazon t. Tagtársainkat, a kik az 1913. és 
1914. évre járó tagsági díjakkal hátralékban vannak és 
a hareztéren a jövendőnk biztosításáért nem küzdenek, 
hogy úgy a hátralékos, valamint az 1915. év első ne
gyedére esedékes tagsági díjakat a Szövetség pénztárába 
mielőbb befizetni szíveskedjenek.

A Szövetség vezetősége.

Nyugtázás. Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége« pénztárába tagsági díjakat fizettek.

1914. évvé: Medriczky Nándor 1 K, Bölcs József, 
Rostár József, Bobok Mihály, Schwarcz Ferencz, Pitt- 
ner György és Mlinárcsik Mihály 2—2 K, Gondos Imre 
és Juhász József 4 —4 K.

1915. évre: Mottl Rezső, Volf Rezső, Köves Rein- 
hold, Dombos Lipót, Barna Vendel, Láng Károly és 
Kovács János 2— 2 K, Medriczky Nándor, Vadas Jó
zsef, Sárkóczi József és Ofner Pál 4—4 K.

Az Ofner Pál által küldött 4 K «Az Erdészet® elő
fizetési díját rendeltetési helyére juttattuk.

A Szövetség pénztárnoka.

Hivatalos közlemények.

Rendelet
a búzában vagy rozsban kötelezett terménybeli járandóságok 

tárgyában.

A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló ki
vételes intézkedésekről alkotott 1912. évi LXIII. t.-cz. 
16. §-ában nyert felhatalmazás alapján a búzában vagy 
rozsban kötelezett terménybeli járandóságok tárgyában 
a következőket rendeli:

1. §. A ki terménybeli járandóságul (javadalmazásul) 
bizonyos mennyiségű búzának vagy rozsnak szolgálta
tására van kötelezve,. annak a jelen rendelet hatálya 
alatt e járandóságnak csupán kétharmad részét szabad 
búzában vagy rozsban kiszolgáltatnia; egyharmad része 
helyett pedig ugyanannyi mennyiségű árpát vagy ten
gerit kell szolgáltatnia és az értékkülönbözetet a ható

ságilag megállapított legmagasabb árak szerint számítva, 
készpénzben kell megfizetnie.

2. §. A ki az 1. íj-ban meghatározott terménybeli 
járandóságot (javadalmazást) kétharmad részénél nagyobb 
mennyiségben szolgáltatja ki búzában vagy rozsban, ki
hágást követ el és kétszáz koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő.

Budapesten, 1914. évi deczember hó 15 ón.
G róf Tisza István s. k.,

m. kir. miniszterelnök.

Felhívás valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatal
nak, intézetnek és közegnek.

A m. kir. honvédelmi minisztérium Hadsegélyző 
hivatala a háborúban elesett, illetve kapott sebeik követ
keztében elhunyt katonák özvegyei és árvái alapja ja
vára értékesítésre kerülő kiadványokat bocsátott forga
lomba.

E kiadványok egyik csoportja sorozatos csataképes 
és egyéb levelezőlapokból, másik csoportja pedig had
segélyző emlékérmek és más jelvényekből áll.

Miután a Hadsegélyző hivatal által gyűjtött alap, 
az elesettek özvegyeinek és árváinak alapja kizárólago
san a társadalom támogatására van utalva, tényleges 
közérdek fűződik ahhoz, hogy a vidéki közönség is a 
nemes czélokat szolgáló tárgyakat vásárolja.

Felhívom azért a Czimet, hogy hazafiasságától vezé
reltetve, a kiadványoknak minél szélesebb körben leendő 
terjesztése érdekében közreműködni szíveskedjék.

Tájékoztató iránti megkeresések a m. kir. honvé
delmi minisztérium Hadsegélyző hivatalához intézendők.

Budapesten, 1914. évi deczember hó 18-án.
~M. kir. fölclmivelésügyi miniszter.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(K érjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Rajtsán 

János erdőtanácsosnak saját kérelmére történt nyugalomba he
lyezése alkalmából, sok éven át teljesített hü és hasznos szol
gálatai elismeréséül a főerdőtanácsosi czimet díjmentesen ado
mányozom.

Kelt Bécsben, 1014. évi deczember hó 26-án.
FERENCZ JÓZSEF s. k.

Br. Ghillány Imre s. k.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter Piso Kornél m. kir. 
erdőtanácsost végleges nyugalomba helyezte, —  Yaitzik Emil 
m. kir. főerdőmérnököt pedig megbízta a liptóújvári m. kir. fő- 
erdőhivatalnál a pénztárosi teendők ellátásával.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter Jánosi Pál m. kir. erdő
mérnököt véglegesen megbízta a szászsebesi m. kir. erdőrendező
ség vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Visnjic Milán 
kir. erdőmérnököt Rujevácról a zagrebi kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatához Zagrebbe.
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A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Sébor János 
m. kir. erdőmérnökgyakornokot Orsováról Lúgosra az ottani m. 
kir. erdőigazgatósághoz.

E lő f iz e té s i d íja k  n y u g tá zá sa .

Az 1914. évi deczember hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Nagyenyedi adóhiv. hd. 24’93, Főherczeglaki főherczegi jó 
szágig. 60’— , Marosvécsi urad. hd. 3-75, Rimabrezói erdőhiv. 
16-—, Trencsén város hd. 915, Nádasdladányi urad., Papp Fe- 
rencz —‘20, Körmöczbánya város 12—-, Mazer Gyula hd. 8'95.

1 koronát fizettek: Csejkó József, Katona Lajos.
2 koronát fizettek: Kiszel András, Ptacsek Rezső, Szabó Já

nos, Szabó József, Faragó Béla, ifj. Tatár Illés, Vadkerti Meny
hért, Hinfner György, Hölbling János, Bencze Vincze, Bóna 
Endre, Engli Vilmos, Kövesdi Sándor, Kuthják János, Lutter 
Sándor, Panucza István, Kocze János, Burányi István, Ujváry 
Jenő, Boldizsár András, Eördögh István, Festő Szabó Mihály, 
Szoták Ferencz, Bódogh Ferencz, Eberling Gyula, Ernyey Ká
roly, Kovács György, Kozárov Milán, Krausz Ferencz, Méhes 
Ágoston, Rédl Ede, Regenye Ferencz, Széles Gábor.

4 koronát fizettek: Lichner Pál, Árvaváraljai közb. erdő
gond., Herbert János, Kraffszky Ferencz, Béldi György, Gaal 
Antal, Baráth Mihály, Farkas Károly, Hauptricht Mihály, Hid- 
véghy György, Idássy Géza, Pölöskei József, Sárkóczi József, 
Somfai István, Fónai Mihály, Rajczi János, Szabó Lajos, Bohus 
Károly, Dávid János, Gasparecz Lajos, Nagy Géza, Nagyváradi 
püsp. erdőgond., Kócsy János, Horváth Károly, Mayer Gyula, 
Papp Imre, Pohl József.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czí -o változás alapján, a nagyobb arányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

höz, vagyis a székhelyére nézve illetékes főszolgabíróhoz, mert 
ő van hivatva megállapítani azt, hogy családja rá van-e és mi
lyen mértékben utalva az állami segélyre.

R. N. Miután fia a háborúban szerzett sebesülése következ
tében egyik karját elvesztette, így szabadságának eltelte után 
valószínűleg végleg el fogják a katonaságtól bocsájtani s ré
szére az 1875. évi LL t.-cz. értelmében valószínűleg sebesülési 
pótdíjat fognak megállapítani, a mi a 92. § szerint olyanoknál, 
a kik egyik kezüket, vagy lábukat vesztették el, évi 192 koronát 
tesz ki.

F. J. A  hiányzó lapokat elküldtük. — Előfizetése 1914. év 
végével lejárt; ezért kéijük annak mielőbbi szíves megújítását.

N. I. 1. Üszője betegségére vonatkozólag levélben fogunk vá
laszolni. —  2. A  fajtiszta tacskóra nézve legjobb volna lapunk
ban egy hirdetést közzétenni, mert nem tudjuk, hogy ilyet hol 
lehet kapni.

Cs. J. A  sorozást illetőleg forduljon új lakóhelyén a jegyzői, 
vagy szolgabírói hivatalhoz, ott a teendőkre nézve útbaigazítást 
fog nyerni.

| ^ [ á l i á s k e e e s l e t  É S  K Í N Á L A T  j u j
Kovács István, ki a vadászerdői, erdőőri szak

iskolát jelesen végezte, 19 éves, hadmentes, azonnali 
belépésre megfelelő állást keres. Czíme Budapest, I. kér. 
Márvány-utcza 31. szám, I. emelet 7. ajtó. (i.)

H I R D E T É S E K
Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út

mutatója 1*20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), u.xxnr.13.)

Erdőőr kerestetik újévi belépéssel Szegedy Gina 
Öméltósága Acsádi uradalmába Vasacsád. !2m.3.

Sz. Leányai vasúti arczképes igazolványa ügyében közre
jártunk s örömmel értesültünk, hogy azokat már meg is kapta.

P. F. A  kért lapot elküldtük.
B. J. Az 1909. évi 50,920. számú pénzügyminiszteri utasítás 

szerint a mozgósítás esetén behívott tartósan szabadságoltak- 
nak, tartalékosoknak, póttartalékosoknak, népfelkelőknek és egyéb 
jogosultaknak családtagjai közül a következők bírnak igénynyel 
segélyre: a) a behivottnak törvényes neje, gyermekei és uno
kái ; b) apja, anyja, nagyapja, nagyanyja; c) apósa, anyósa; 
d) testvérei. Az a)—d) pontok alatt felsorolt családtagok azon
ban csak akkor és annyiban tarthatnak igényt segélyre, ha és 
a mennyiben ellátásuk egészben vagy részben a behivottnak 
keresményéből vagy szolgálati béréből fedeztetett, s ha a csa
ládfő behívása folytán sem vagyonukból, sem önálló más kere
setükből magukat egészben, vagy részben fentartani nem képesek.

Véleményünk szerint az ön családja abban az esetben, ha 
magánvagyona nincs -— miután ön csak fél fizetést kap — 
igénynyel bir állami segélyezésre. Ezért forduljon a családja 
segélyért az összeírást teljesítő közigazgatási járási tisztviselő-

Fenyő hasáb, dorongműfa és tűzifa eladás.
133538 - 9 14./L B. 1. sz.

A Feketegaram völgyében és a mihályteleki erdő- 
gondnokságban termelt 82 ürm3 fenyőbodnárfa, 600 ürm3 
fenyőzsindelyfa és 22324 ürm3 fenyő hasáb és dorong 
műfa és tűzifa, tizenkilencz eladási csoportra megosztva 
zárt írásbeli ajánlatok útján fog eladatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1915. évi január hó 25-én 
déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán, a m. kir. 
erdőigazgatóságnál és január bő 26-án délelőtt 10 órakor 
fognak az erdőigazgatóság tanácstermében nyilvánosan 
felbontatni.

Árverési feltételek, ajánlati űrlap és boríték, valamint 
a faanyagok részletezését, raktározási helyét és kikiáltási 
árát feltüntető kimutatás a beszterczebányai erdőigaz
gatóságnál szerezhetők be.

Budapest, 1914. évi deczember hóban.
(3.) A  n i .  k i r .  F ö l d m i v e l é s ü g y i  M i n i s z t e r .

diana  fegyver atelier  Használati fegyverek
^ Á n H n r  120 korona ártól felfelé.

w L I  ICI I  v< n l l U W I  A kontinens legnagyobb luxusíegyver-raktáia. 
Herény, Szombathely mellett,Vas m. Saját szerkezet — saját minták!
Lerakat: B u dapest, VI., V áczi-k örú t 61. s z . ,  a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában.

Budapest, 1915. Franklin-Táreulat nyomdája.
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Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 1915. február 15.

Előfizetési á r ;

Egész év re_______ 4  K.
Fél é v r e ______ 2  K.
Negyed év re_____1  K
Egyes s z á m ____20 i.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő  
m. kfr. erdőtanécsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai é* kezelői,

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZET! EGYESÜLET.

Hirdetések
•gy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 flnérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
bstűlaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tlk. — Az egész oldal négy 

hasáb széleB.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czímén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) *Az Erdő* 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sa. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

tAz Erdős munkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordít- 
tatik, a m ely — később meghatározandó m ódon —  e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fo g  szolgálni.

T A E T A L O M .
Vasúti talpfák készítése. (K. M.)
A folyami rák és annak tenyésztése. (Simonffy Gyula.)
Ingyenes szolgálatnak a nyugdíjba való beszámítása. (— li.)
Az élőlények fejlődéséről. (Dr. Kukuljevic József.)
Gazdasági tanácsadó : Mennyi konyhakerti magot rendeljünk ? — 

Megfagyott gyümölcs kezelése. —  A  paradicsom magjában át
telelő rothadó penész. — A  baromfitenyésztés és a háború. — 
A húskérdés.

Különfélék: Halálozás. — Hadifogságban. — Eljegyzés. — Név- 
változtatás. —  Levél a harcztérről. —  Erdőgondnoksági szék
helyváltozás. —  A  cserzőanyagok pótlása. — A bognárfa a 
háborúban. —  Mérgezést okozó fűrészpor.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
lem ényei: Felhívás. — Nyugtázás.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési dijak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Beteges álmok. (Szabó Miklós.)

Vasúti talpfák készítése.

A vasúti talpfák javarészben faragással, bárdolással 
készülnek, s csak kisebb részben hasító, kézi- és gép
fűrész használatával együtt.

Vasúti talpfákat csak megrendelésre, illetőleg készí
tésük iránt előzőleg megkötött szerződés után készítünk, 
mert a talpfa csak akkor kell, a mikor vasútat építe
nek vagy egyébként is a vasútak, építő, vagy fenntartó 
szükségletüket előre biztosítják, továbbá mert a talpfák 
a vasúti társaságok szerint különböző méretűek is szok
tak lenni és mert a talpfák szállítása tölgynél a döntéstől 
számított 2, bükk- és fenyőnél 1 Va év alatt történhetik. 
A talpfakészítő munkások rendesen csak talpfakészí
téssel foglalkoznak; régebben csak a krajnaiak- és a 
horvátokból kerültek ki, most azonban már nálunk is 
vannak elég jól dolgozó ilyen munkások. —  A talpfa
készítő munkásszakasz 6— 8 emberből áll s maguk 
között a munkát úgy osztják fel, hogy a fának dön
tésével, felkészítésével, a csutakok * kirovásával, a talpfák

* A «csutak» tulajdonképen székely tájszólás, mely alatt egyes 
vidékeken a fák tüskéit (csutakos erdő =  letarolt erdő), másutt 
pedig a tüskökön kívül a kisebb rönköket is értik. Részünkről 
ennek a szónak ilyen értelemben vett általános elterjedését nem

kifaragásával mindig ugyanazok foglalkoznak. A szer
számokat e munkások szokták beszerezni, azért a mun
kások szerzésével és biztosításával az eszközökről is 
gondoskodtunk.

Hogy a munka idejében és jól elkészüljön, szüksé
ges a kellő számú munkásszakaszt szerződtetni s velők 
mindenben megegyezve szerződést kötni.

A talpfa-csutakok kirovása. A ledöntött fából ki- 
rójjuk első sorban a fürészrönköket, a dongafát —  ha 
ugyanis ilyen választékokat is készítünk —  azután 
kirójjuk a talpfa csutakokat olyan hosszúságban, a milyen 
talpfákat készíteni kell és a milyen hosszúságokat az 
ilyen törzs kiad úgy, hogy olyan hibák ne legyenek a 
csutakokban, a melyek a kereskedelmi szokások szerint 
a talpfában meg nem tűrhetők. A kimért csutakokat 
azután pontosan a fa tengelyére merőlegesen szótfűré- 
szelik s azonnal meg is faragják. Ha a talpfák kifara
gása csakhamar meg nem történhetik, szükséges a 
talpfacsutakokat részlegesen lekérgezni, esetleg a bütü- 
ket a túlságos gyors kiszáradás ellen óvjuk s a csuta
kokat ászkokra fektetjük.

A készítendő talpfák kirajzolása. Hogy milyen 
keresztmetszetű talpfákat készítünk a csutakokból, azt 
a csutak felső átmérője és a csutak egyéb tulajdonságai 
(egyenesség, keresztmetszet, épség, egészség) állapítják 
meg. A mely fáknál a szíjács a talpfában lehet, ott 
az egész felső átmérő, a hol nem lehet (pl. a tölgynél), 
ott a gesztnek átmérője az irányadó. Ez szól olyan 
csutakokra, a melyek teljesen épek, egyenesek, szabá
lyos növésűek; ha azonban a csutak görbe vagy hibás, 
de még olyan, hogy talpfa készíthető belőle, akkor nem 
az egész átmérő, hanem csak egy része, illetve a bütü 
csak arra alkalmas része használható fel a talpfa ke
resztmetszetének kirajzolására.

Elvünk az legyen, hogy a gömbölyű fát minél job
ban, minél gazdaságosabban használjuk is, azaz minél 
több és értékesebb talpfát faragjunk ki belőle, minél 
kevesebb forgáescsal. Ennek következtében olyan méretű

tartjuk kívánatosnak, mert —  eltekintve attól, hogy a magyar 
erdészeti irodalomban a «csutak» elnevezés ilyen értelemben 
tudtunkkal sehol sem fordul elő —  éppen tájszólás jellegénél 
fogva félreértésekre adhat alkalmat. Szerk.
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talpfákat fogunk készíteni, a milyeneket a legnagyobb 
mennyiségben lehet. Ha többféle keresztmetszetű talp
fákat készítünk, azokat a lehetőség szerint vegyest 
készítjük, sőt a talpfák mellett még padlódeszkákat 
és deszkákat is tervezünk, ha a talpfákkal az egész 
bütü nem volna felhasználható. A kirajzolásnál tekin
tetbe kell azt is venni, hogy nyers fából faragva a talpfa 
vastagsági méretét 1 cm.-rel, szélességi méreteit 2 cm- 
rel nagyobbnak kell venni, a több talpfát adó csutak 
szétfürészelésének vágányára pedig 0-5 —1 cm.-t veszünk 
számításba. Ezeknek tekintetbe vételével pl. grafikai 
úton megállapíthatjuk azt, hogy teljesen hibátlan csu
takból közbenső normál talpfát (a melynek méretei a 
MÁV. szabványa szerint 2'5 m. hosszú, 17— 25 cm. széles 
és 15 cm. vastag) 29 cm. átmérőjű talpfára felhasznál
ható csutakból l darabot, 38 cm.-esből 2 darabot, 
46 cm.-esből 3 darabot, 55 cm.-esből 4 darabot, 60 cm.- 
esből 6 darabot lehet legalább készíteni. Az ütköző 
talpfákhoz nagyobb, a közbenső és viczinális talpfákhoz 
kisebb felső átmérőjű csutakok kellenek. A gömbölyű 
fának tökéletes kihasználása czéljából ugyanegy csutak
ból különféle keresztmetszetű talpfákat is tervezhetünk 
sőt még padlókat, deszkákat is. Megjegyzendő még, 
hogy a talpfákat úgy rajzoljuk ki a bütüre, hogy a 
talpfa alsó-felső oldala egyközű (párhuzamos) legyen 
avval a síkkal, amelyben a csutak teljesen egyenes.

A talpfák kifaragása illetve kifürészelése. Az egyes 
talpfák minden oldalát, a többes talpfáknak pedig azokat 
az oldalait faragjuk meg, a melyeknek kifaragása lehet
séges, illetve szükséges, hogy azután a körülfaragott 
többes csutakból (poligonból) talpfákat, illetőleg más 
fűrészárút lehessen kifűrészelni úgy, hogy a fűrészelés

után a talpfákon már ne legyen szükséges faragni. 
A körülfaragott poligonok szétfürészelése azután vagy 
kézi hasító fűrészszel vagy gépfűrészekkel történik.

A kifaragott-kifürészelt talpfák kezelése. A talp
fákat, mihelyt elkészültek, mihamarabb meg kell óvni 
a repedéstől. Ezt a bütükbe a kezdődő repedésekre ke
resztben bevert vaskapcsokkal tesszük, amelyek S vagy 
Z  alakúak lehetnek, vagy több foggal biró Rotschild- 
félék, a melyekből kisebbeket-nagyobbakat használunk 
a szerint, a mint kisebb vagy nagyobb repedést lehet 
a talpfán várni. — A MÁV. szabványa szerint a bükk- 
talpfákat még szegezéssel is el kell látni, azaz végük
től számított 15 cm. távolságban a talpfa magasság 
közepén a felső lappal párhuzamosan 26 ipm. átmérőjű 
központfúróval át kell fúrni, a lyukba fenyőfából készült 
kúp alakú szeget beverni és vékonyabb végén tölgyfa
ékkel kiékelve, mindkét oldalon a talpfa oldalának szí
nében elvágni. Újabban bükkfából készült facsavarokat 
használnak a fenyőszeg helyett (Mauthner-féle eljárás), 
a mihez a talpfába csavarmenetet kell vágni. A bükk- 
talpfák szegezését — csavarral való ellátását — újabban 
a MÁV. telítő telepein is végzik, a mire arra szerkesztett 
gépek vannak, a melyek nemcsak a szegnek, csavarnak 
lyukat készítenek, hanem a talpfákat kapacsolják is.

A kész talpfákat azután legalább 15 cm. magas 
ászkolásra, gyér kalodarakásokba rakják úgy, hogy a 
talpfák nagyobb része és a legfelső réteg mindenesetre 
ferdén feküdjék. Egy-egy ilyen kalodába 80— 100 dbot 
szoktak elhelyezni, még pedig mind egyforma méretűt 
és minőségűt, a miért is a talpfákat a megállapított 
feltételek szerint osztályozzák is, illetve a vasút által 
át nem vehetőket a többitől elkülönítik. Ha az ilyenek-

T Á R C Z A .

B eteges álm ok .
Irta: Szabó Miklós.

A vonat prüszkölve elrohant a kis őrház mellett. . .
Az őr visszatette helyére a jelzőtáblát és közönbös 

arczczal utána nézett a folyton távolodó vonatnak, 
mintha mégegyszer meg akart volna győződni, vájjon 
pontosan teljesítette-e kötelességét ? Hiába, nagyon fe
lelősségteljes a szolgálata. S az embert minden csekély
ségért kérdőre vonják a fölebbvalói. . .  A múltkor is 
majd megette a pályafelvigyázó, úgy ráordított. És i 
miért? Mert néhány perczczel a 904-es érkezése előtt I 
alva találta. A miatt a rongyos viczinális miatt! Hi- | 
szén ott volt a leánya: az helyettesítette. De persze, a 
pályafelvigyázó már öreg ember; semmi sem tetszik 
neki. Még a szép leányt sem állja. . .

— Majd elviszi écczör az ördög, — toldotta meg a 
gondolatait mérgesen az öreg.

Önkéntelenül igazított egyet a sapkáján és elindult 
lassan ,az őrház felé. Tekintetével jóleső melegséggel 
simogatta végig az udvaron elhelyezett tárgyakat; hiz

lalta a szemét a tündöklő tisztaság. És felragyogott 
az arcza, a hogy egyszerre a leánya jutott az eszébe. 
A Böske, az a törékeny kis liliomszál, a kiből még 
herczegné is lehet valamikor . . .

Mondta is a lányának sokszor, a mint a ház körül 
tenni-venni látta:

— Minek töröd magadat? Mire való az a folytonos 
sikálás, tisztogatás ? Nem a te puha kis kezednek való a’! 
Nem, Isten-uccse!

Ilyenkor szomorúan elfordult a leány s mikor újból 
az apjára nézett, mintha egy árnyalattal vörösebb lett 
volna a szemealja. . .  Álmatlan éjszakákon elsírt súlyos 
könnyek után szoktak ezek a sötét karikák a szemek 
alatt jelentkezni. De hát miért sírt volna ez a szépsé
ges vasutas-leány? Vájjon kit siratott a lelke? Avagy 
mit ?

Megmondom!
Az álmait . . .
Színes éjszakákon megálmodott édes-bús álmok ki- 

| nozták az anyja halála óta.
Édesanyja okos asszony volt s úgy nevelte a leányt, 

a mint egy vasúti őr leányát nevelni dukál. Megtaní
totta imádkozni és dolgozni. Egyébre úgy sem lesz szük
sége, gondolta, ha egyszer majd becsületes és dolgos
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bői lefűrészeléssel, lefaragással még kisebb méretű jó 
minőségű talpfák készíthetők, azt a pótlást eszközöljük, 
ha pedig ezt már nem lehet tenni, akkor egyébre hasz
náljuk fel. Ezt azonban már a talpfák készítésénél kell 
lehetőleg megelőzni, a mit jó és megbízható munká
sokkal és kellő felügyelettel lehet elérni.

A vasúti talpfa készítésénél a kihozatal nagysága 
27— 7 2 % között ingadozik, egyes csutakoknál a csutak 
méreteitől és minőségétől, egész fáknál és állományok
nál pedig attól függ, hogy mennyi fa alkalmas talpfa 
készítésre. Egyes csutakoknál, ha azok -egészükben al
kalmasak talpfakészítésre és csak talpfát, még pedig 
közbenső, normál talpfát veszünk szemügyre, akkor 
29— 37 cm. átmérőjű csutakokból készíthető talpfáknál 
a kihozatal átlag 42%, tölgynél azonban, mert az egyes 
talpfának szíjácsmentesnek kell lenni, 32%, 38— 45 cm.- 
esekből készíthető 2-es talpfáknál 53%, 46—54 cm.-esek- 
ből 3-asoknál 56%, 55—59 cm.-esekből 4-eseknél 58%, 
többesnél átlag 56% ; úgy, hogy 1 tm.3 frissen vágott 
gömbölyű fából 4'4, tölgyből 3"3 egyes és 5 8 drb 
többes közbenső normál talpfát lehet átlag számítani, 
azaz (M6 tm.3 gömbölyű fából lesz 1 drb talpfa. Ha a 
csutak nem teljesen használható fel talpfára, annyival 
kevesebb talpfa kerül ki belőle, amennyi egész talp
fának való része nem használható fel. A fákból és 
állományokból kikerülő. talpfamennyiség a talpfára al
kalmas famennyiségtől függ. Ungváron pl. a bükkállo- 
mányok tömörfa tömegének5— 10%-a alkalmas talpfa
készítésre. Más méretű talpfákra nézve természetesen 
más adatok állanak, kiszámításuk a fentihez hasonlóan 
történik (és az eredmény a tapasztalati adatoknak meg 
is felel; Ungváron pl. 1 tm.3 talpfacsutakfából 5— 6 drb

férj oldalán csöndes, egyszerű és boldog kis családi 
fészekbe kerül . . .

De az anya meghalt s mert az apa álmadozó volt: 
színes, soha meg nem valósulható hóbortos álmokat 
lopott be lassan a leány leikébe . . .

Közben a hogy a leány nagyobbacska lett, a szom
szédos őr gimnazista fia kezdett átjárogatni hozzájuk 
és vasárnaponként mindig leányos könyveket hozott át 
Böskének. Sejtelmes szerelmi történeteket Beniczkyné- 
től és még valamelyik romantikus asszonyírótól, a mik
ből a leány nem sokat áttett; de parányi agyában ez 
a kevés is összekuszálódva, homályos elképzelésekben 
zsongott és kavargóit. . .  Álmaiban csupa grófnők és 
herczegnők jelentek meg azóta s az volt a legkedve
sebb álma, a mikor magát is közöttük látta . . .

S a kis diák egy szomorú napon könnyekkel ön
tözte meg szegényes vacsoráját. Böske kiadta az út
ját . . .

— No jöjjön többé! —  mondta egyszerűen. —  Nem 
vagyunk mi egymáshoz valók. . .  Elvégre mi lesz ma
gából, ha leteszi az érettségit? Adótiszt? Vagy pláne 
vasúti hivatalnok?... Apa is mondta, jobb lesz, ha 
nem találkozunk többé.

A fiú elpityeredett; de Böske vigasztalni próbálta:

elsőrendű vagy 5—8 drb másodrendű közbenső normál 
talpfát számítanak, mert bükkből egyes talpfa az egész 
mennyiségnek legfeljebb 5 % -a lehet). Nagyobb a kész
árú kihozatal, ha különböző keresztmetszetű talpfákat 
készíthetünk és még nagyobb akkor, ha a talpfák mel
lett még fűrészárút is vágunk; ezt azonban csak akkor 
tudjuk teljesen elérni, ha a talpfákat is mind fűrésze
léssel állítjuk elő.

A talpfák készítésének költségét darabszám szerint, 
a váltó- s különtalpfákét drb vagy tm.3 szerint fizetjük. 
Egy munkás (szakmánybán dolgozva) naponkint a fának 
döntésével együtt a döntés és készítés nehézségei szerint
3—5 drb talpfát készíthet; 1 drb készítési költsége 
ledöntött és felkészített fából kemény fánál 40— 70 fii., 
puhafából 35—50 fii., a fadöntésre lehet 20—30 fillért 
számítani; váltótalpfák tm.3-ét 6— 7 K-ért készítik.

A talpfakészítés jövedelmezősége nem nagy, ha csak 
talpfát készítünk, mert sok a hulladék, s megdrágultak 
a munkáltatási költségek is, bár kétségtelen, hogy a 
talpfa eladási ára is emelkedett* Mindemellett mégis 
csak azt lehet mondani, hogy manapság a talpfakészítés 
csak akkor fizeti ki magát, ha állandó fűrésztelepeken 
fűrészeléssel készítjük, a mikor is a különben hulla
dékba menő farészeket jobban lehet padlók, deszkák, 
bútorléczek stb. készítésére felhasználni. K. M.

A folyami rák és annak tenyésztése.
Irta: Simonffy Gyula.

A pete kikelése. (vége.)
A pete megtermékenyülésétől a kikelésig körülbelül 

6 hónap telik el, tehát a következő év június vége,

—  No, ne féljen ! Ha férjhez megyek, magát min
den évben meghívjuk egyszer a kastélyunkba. Hiszen 
a férjem olyan derék, finom úri ember lesz, a milyen 
csak egy igazi herczeg lehet . . .

A fiú felvetette hirtelen a fejét és okos szemeiben 
mélységes szánakozás tükröződött. . .  Szólni akatt vala
mit, de jobb érzése leküzdötte a haragos szavakat és 
némán sarkon fordult, hogy soh’se találkozzék többé 
az elvakult leánynyal . . .

Most, hogy az öreg bakter benyitott az őrházba: 
leányát az ablaknál találta, a mint tekintetével a tova
robogó vonatot kísérte. Talán nem is látta már; úgy
lehet, a füstje is régen elenyészett a levegőben, de ő 
még mindig nézett utána, mintha a lelkét ragadta volna 
magával az a gyorsan dübörgő, füstös fekete vonat . . .

—  Böske! —  szólt hozzá csöndes szeretettel az 
öreg pályaőr.

A leány összerezzent. S a mint hátranézett, rózsás 
arczán az apa megint könnyeket látott végigszántani.

Egyszerre elöntötte a méreg:
—  Mit pityogsz?! —  kiáltotta durván. —  A miért 

eladtam azt a nyavalyás Riskát? Jól tettem, ha elad
tam ! Nem a te kezednek való a fej és . . .  Csak nem

[ csinálok belőled szógálót; nézze meg az ember! És
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illetve július elejéig tart. A kikelés időtartama az idő
járás, a víz hőfoka és oxygéntartalmától függ.

A kikelt ivadék 8 —12 napig az anya farka alatt 
ollóival az úszólábpárokba, illetve a visszamaradt pete
nyelekbe kapaszkodik és már kezdetben feltűnően hason
lít az anyához. Nagysága ez idő tájban 9— 11 milli
méter.

Az ivaréretté vált anya első ízben körülbelül 60, a 
későbbi évek alatt 100— 190, sőt némelyek szerint 
Í50—300 petét rak. Helyesebb azonban, ba a termé
kenység teljében lévő folyami rák nősténynél nem szá
mítunk Í50 drb.-nál többre.

Arra nézve, hogy a lerakott petékből hány ivadék 
származhatik, szintén eltérők a vélemények: némelyek 
szerint a felénél (15—60) —  különösen, ha zárt helyen 
tenyésztünk rákot — általánosabb azonban az a véle
mény, hogy szabad vízben minden folyami (és nem 
kecske) rák anya után 15 ivadéknál többre nem szá
míthatunk.

A mint az eddigiekből kitűnik a ráknál olyan mes
terséges tenyésztésről, mint a piszti'ángféle halaknál, ez 
idő szerint még szó nem lehet, mert mint láttuk, a 
pete megtermékenyítése bonyolult folyamat, a mely nem 
nélkülözheti az anyát.

Ebből egyúttal az is következik, hogy a viselős 
anyákat a tenyésztés (az állomány) érdekében — bizo
nyos korig —  lehetőleg kímélnünk kell.

A rák ellenségei.
A ráknak aránylag sok az ellensége. Az emlős álla

tok közül a vidra, a vizipoczok és a sertés említendő, 
sőt arra nézve is vannak adatok, hogy az ellenségek 
közé a róka és a varjú is sorakozik.

A halak közül ellensége az angolna,* a menyhal, 
a csapósügér, a harcsa, a csuka, a pisztrángfélék — kü
lönösen a szivárványos pisztráng — a máma, a fejes 
domolykó, a kövicsík, stb. Ezek közül az angolna és 
menyhal azért is veszedelmes, mert a rákot rejtek
helyére is követi, a pisztrángfélék s az utóbb felsorol
tak pedig főkép az ivadékot pusztítják.

A halakkal szemben egyébként az ellenségeskedés 
kölcsönös és így többen vannak, a kik pisztrángos 
vizekben a rák tenyésztését és óvását nem tartják meg
engedhetőnek, azt állítják ugyanis, hogy a rák vesze
delmes ikrapusztító. Ez a veszedelem azonban csak lát
szólagos.

Pisztrángféle halaink ugyanis az ívásra sekélyebb, 
gyors folyású mederrészeket választanak s ikráikat 
kavicsréteggel borítják.

A rák tehát eltekintve attól, hogy az ilyen meder
részekben nem szívesen tartózkodik, az ikrához hozzá 
sem juthat. Azok a halak pedig, a melyek ikráikat a 
vizinövényzetre rakják, rendszerint kisebb gazdasági 
értékkel bírnak, mint maga a rák.

Ezzel szemben némileg indokolt az az állítás, hogy 
a rák a halivadékot pusztítja, csakhogy ennek a meg
ítélésénél is figyelembe kell venni azt a gyakorlati meg
figyelést, hogy a ráknak inkább a kevésbbé életképes 
ivadék esik áldozatul, míg az erős, életképes, fürgesé
gével könnyen menekül előle.

Mindezekből kifolyólag elfogadhatjuk mi is azt a 
beigazoltnak látszó véleményt, hogy halainkat (úgy az 
ikrát, mint az ivadékot) nincs okunk a rák kártételei-

* Nálunk a Poprád víz vidékén kívül természetes úton elő 
nem fordul.

többé ne lássalak sírni! . . .  No, ne sírj hát, gyémántos 
kis cserebogaram . . .

Az öreg ellágyulva a leányához hajolt és szeliden 
végigsimogatta aranyosszőke fürtéit. . .

A leányt hirtelen elöntötték az érzései. Képtelen volt 
uralkodni magán és hangos zokogással odaborult az 
édesapja vállára . . .

— Édesapám! . .  . Kedves jó apám! — tört fel mel
léből a kétségbeesett kiáltás.

Az öregben meghűlt a vér. Arcza kiszederjesedett, 
halántékán megdagadtak az erek és kínosan felhördült:

— Ki bántott ? ! . . .  Drága mindenségem, mondd, ki 
bántott ? . . .  Kigázolom a belét a nyomorultnak!

A leány zokogása most csendesebbre vált. Könnyei 
lassan felszáradtak és egyszerre mosolyogni próbált.

Az öreg meglepődött.
—  No tessék! — mormogta félig tréfásan, félig 

haragosan, — most meg már nevet az istenadta! Ilye
nek vagytok ti nők valamennyien. Az ördög se tud ki
ismerni benneteket.

Böske hangosan fölnevetett:
— De édesapám! — kaczagta megvesztegetően, — 

hiszen én örömömben sírtam az elébb . . .

—  Örömödben ? Hát örömében is sírhat valaki ? . . .  
Osztán minek örültél oly nagyon, hogy majd kisírtad 
a szemeidet?

A leány hamiskásan felpislogott az apjára s arczán 
a boldogság és a büszkeség félreismerhetetlen jeleivel 
odahajolt a füléhez:

— Ma láttam őt!
—  Kit?
—  A herczeget . . .
— Hol? — kérdezte mohón az öreg és egész teste 

megreszketett az izgalomtól.
—  A vonatban. . .  Egy elsőosztályú fülkében uta

zott és szemeivel fürkészve kereste az ablakunkat. Mi
kor pedig engem meglátott: mosolygott és csókokat 
hintett felém . . .

— És te?! —  kérdezte magánkívül az öreg.
— Oh, édes Istenem, hát mit csinálhattam volna? 

Hiszen érek óta várok már erre az édes pillanatra! 
susogta Böske szemérmes pirulással. —  Mindig érez
tem, hogy egyszer el kell jönnie s most, hogy eljött 
végre, hevesen viszonoztam a csókjait. . .

— Jól tetted! Jól'tetted! — ujjongott az őr esze- 
vesztetten.
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tői félteni, mert mindkét állat életfeltételei és igényei 
annyira eltérők (a vizek más-más részeit lakják stb.), hogy 
a rák a halállományban észrevehető károkat nem okozhat.

Az alsóbbrendű állatok közül a férgek azok, a me
lyek a rák külsején vagy belsejében élősködve, helyen
ként észrevehető károkat okozhatnak. Ilyen, 5 —12 mm. 
nagyságú parazita á rákpiócza (Boanchiobdella variáns), 
a mely a rák szilványán élősködik s ha elszaporodik, 
nem csak vérveszteséget, hanem a légző szervek szét- 
roncsolása által fulladást is okozhat. Egy másik féreg 
a Distomum cirhigerum a rák izomzatát (ollóját és 
farkát) belsőleg támadja meg és az előbbivel együtt a 
petéket is pusztítja. A rák ellenségei közé sorolható 
még néhány fonalféreg és infusoria-féle. Legveszedelme
sebb megbetegedéseit és pusztulását a ráknak azonban 
a különböző gombafélék okozzák. Ezek közül a ráknak 
eddig ismert összes betegségei közül a rákvész, vagy 
rákpestis a legveszedelmesebb. Ismeretes, hogy az utóbbi 
évtizedek alatt a rák igen sok vízből teljesen kipusz
tult. A betegség a hetvenes évek közepe és vége felé 
valószínűleg Francziaországban lépett fel s onnap ter
jedt el Európa többi országaiba, úgy, hogy eddig állí
tólag csak a Skandináv-félszigetet kímélte meg. A pusz
tulás napjainkra is kiterjed —  bár nálunk a 80-as 
években érte el tetőfokát.

A legérzékenyebb károkat Oroszországban s talán 
Németországban okozta; így magyarázható meg, hogy 
e két állam foglalkozott legtöbbet a betegséget okozó 
gombafaj felismerésével és az ellene való védekezéssel.

Bármilyen derekas munkát végeztek is a nevezett 
országok kísérleti állomásai, a rákpestist okozó ú. n. 
vBacillus pestis Ástad* nevű specziális gombafajt 
mindezideig felismerni nem lehetett. Utólag ugyanis

Manteufel dr. vizsgálataiból kiderült, hogy a Hoffer dr. 
által kiterjesztett s általa Baeillus pestis Astacinak 
nevezett hasadó gombafaj, a melylyel a betegséget elő
idézte. nem egyedül, hanem több baeillus fajjal együtt 
volt jelen a kísérleti kultúrákban.

A  betegség rendkívül ragályos s az általa fertőzött 
rákok rövid ideig tartó görcsök után mindinkább el
gyengülnek s néhány nap alatt elpusztulnak. A ragály 
sem az idősebb, sem a fiatalabb generácziót nem kí
méli s valószínűleg az által terjed, hogy a betegségben 
elhullott rákokból esznek az egészségesek. Álló vízben 
a ragály gyorsabban terjed. A fellépett betegség leküz
dése ellen, sajnos, eddig orvosló eljárással nem rendelke
zünk s így legfeljebb preventive védekezhetünk ellene 
némileg és főképen az által, hogy óvakodjunk teljesen 
meg nem bizható, vészmentesnek nem ismert helyről 
származó tény észanyaggal vizeinket népesíteni.

A baj leküzdésére —  mint más betegségeknél is — 
úgy látszik a természet jön segítségünkre. A végzett 
vizsgálatok és egyéb megfigyelésekből arra lehet követ
keztetni, hogy a betegséget előidéző gombafaj generá- 
czióról-generáczióra veszít fertőző erejéből s így nincs 
kizárva, hogy a baj valamikor önmagától megszűnik, 
illetve veszít ártalmasságából.

Az a tapasztalat, hogy a rákpestis által kipusztított 
patakok helyenként önmaguktól, helyenként pedig a 
mesterséges betelepítés által ismét benépesültek, arra 
enged következtetni, hogy a baj sok helyen máris meg
szűnt, s így elérkezett az újra népesítés ideje.

Tartózkodási hely.
A rák úgy a pisztráng, mint a ponty regió vizeiben 

előfordulhat s jó l tenyészhet és bár tartózkodására

De kezei hirtelen ökölbe szorultak és őrjöngve fel
kiáltott :

— Oh, az a rongyos «22»-es! Miért hogy ilyenkor 
nem tud kisiklani?.. .  De úgy-e, visszajön? Bizonyosan 
visszajön . . .  Vissza kell jönnie !

Majd aggódva Böskéhez fordult és szinte a saját 
szavaitól is félve, újból megkérdezte:

—  Bizonyos, hogy ő volt ? Megismerted ?
Böske fölényesen nevetett:
— Száz közül is megismertem volna . . .  hiszen any- 

nyiszor láttam már álmaimban! Ö volt; biztosan ő 
volt! . . .  Máskép miért kereste volna kicsiny ablakun
kat olyan vágyakozó pillantással s miért hozta volna 
le nekem egyetlen mosolyával az egész menyországot? 
Ő volt! Biztosan ő volt!

. . . Es másnap epedve várt a leány a visszatérő 
vonatra. Exaltált lelke csökönyösen ragaszkodott az őr
ház magányában eltöltött évek beteges álmaihoz. A sze
rencsétlen leányt megtévesztette és valósággal beteggé 
tette a saját szépsége, meg az édesapja bolondos álma- 
dozása. . .  És erősen hitte, hogy ezek az álmok valóra 
válnak egykor.

Egykor ?

Még ma!
És epedő türelmetlenséggel visszavárta a mesebeli 

herczeget. . .
. . .  A robogó gőzmasina belefúrta piros tűztekin- 

tetét a sötét éjszakába. Jött zúgva, zakatolva, mint egy 
legyőzhetetlen óriás . . .  És a leány megreszketett köny- 
nyű nyári ruhácskájában. Pedig nem érezte a hideget. 
Egy gondolattól reszkettek csak az idegei: vájjon jön-e? 
És ha nem jön n e?! . . .

Kézilámpáját magasra emelte, hogy megvilágítsa 
vele a közelgő vonatot. Szemei ideges mohósággal ke
resték az ismerős fülke ablakát és a másik pillanatban 
halkan felsikoltott. . .  Lázas éjszakáknak százszor meg
álmodott, várva-várt lovagja — a «herczeg» —  ott állt 
az ablaknál. Egy hölgygyei beszélgetett és pajkos mo- 
solylyal mutatott le a vasúti bakter szerelmes leányára. 
A hölgy gúnyosan felkaczagott. . .  És ez a kaczaj éle
sen belemarkolt Böske álmodozó leikébe. Agyát elöntötte 
a vér. . .  Kezéből kiesett a lámpa és ő egy nem sokkal 
azután érkező másik vonat elé vetette magát.

S a míg a vonat egykedvűen siklott tova a véres 
síneken: az öreg vasúti őr egy szál gyufa lobogó fényé
nél dörmögve kereste a kialudt lámpát. . .
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nézve különösen alkalmasak azok az álló vagy folyó vi
zek, a melyeknek vize eléggé tiszta, lágy, oxigéndús, med- 
rök keményebb, talajuk agyagos, mézgás, meszes, part
juk meredek, alámosott, szakadékos, szélein nem tulsűrű 
vizinövényzettel s vízbenyuló fűz- vagy éger-gyökerek
kel, mégis előfordul, hogy sokszor sziklás medrű, szinte 
vadpatak jelleggel biró pisztrángos hegyi vizek is szép 
rákállománynyal dicsekednek.

A homokos és iszapos medrű vizek részint a tar
tózkodási hely hiánya, részint, mert a finom iszap a 
járást és a lélegzést akadályozza, kevésbé alkalmasak ; a 
magas hegységi nagy esésű, jellegzetes vadpatakok pe
dig — kivált ha medrök forrásos, egyáltalán nem alkal
masak. Bizonyos tekintetben fontos a viz mélysége is. 
Sokszor jelentéktelennek látszó patakok, ha kellő mély
séggel, eséssel bírnak, tehát télen az átfagyás veszélyé
nek kitéve nincsenek, népesítésre alkalmasak. Előnyös 
ha a patak termékeny mezőket s erdőket szel át. A rom
lott vagy az ipartelepek által szennyezett vízzel szem
ben a rák még a halaknál is érzékenyebb.

A víz hőfokának szélsőségei k&.lvezőtlenül hatnak 
a rák tenyészetére; állandóan, illetőleg tartósan hideg 
vízben a rák nem jól tenyészik. Némelyek szabálynak 
tartják, hogy a viz hőfoka legalább nyáron a 12—13R°-t- 
érje el,* viszont 25: -nál se igen emelkedjen tartósan 
felüL A 13°-os hőmérsékletet a szakirodalomban szük
ségesnek tartják azért, hogy a peték kifejlődhessenek. 
Különösen érzékeny a rák a szárazon a nagy meleggel 
szemben, kivált ha közvetlen napfény éri.

A népesítés.
Valamely víz újra való benépesítésének elbírálásá

nál legfontosabb, figyelembe jövő körülmény az, hogy 
volt-e az illető vízben valamikor rák? Ha a kipuszti- 
tást valamely betegség okozta, akkor, nehogy esetleg 
még mindig fertőzött vizet népesítsünk, a pusztulás után 
még legalább öt évig várni kell s csak az öt év elmúl
tával fogjunk a népesítéshez. A népesítésre szolgáló 
anyagot — a mennyiben lehetséges — a közelből és 
hasonló jellegű vizekből kell beszerezni. A származási 
helyre akkor is legyünk figyelemmel, ha a rákot távo
labb vidékről szerezzük be. Helytelen a meleg és lágy 
vizű tavakból származó rákot hideg és mészszegény hegyi 
vizekbe (patakokba vagy tavakba) helyezni. Fordítva — 
némelyek szerint — indokolt lehet, bár nem tanácsos. 
Népesítésre 7—9, de legalább 7 cm. hosszú ivarérett 
rákot használjunk, mert az ennél kisebbet a szállítás 
jobban megviseli s míg rejtekhelyét nem talál, a raga
dozóknak is jobban ki van téve. Szükségből egynyaras 
ivadékkal is népesíthetünk. 7—9 cm.-nél nagyobb rá
kokkal népesíteni nem csak fölösleges, de helytelen is, 
mert költséges s mert az idősebb rákok kevesebb petét 
termelnek, a túlkorosak pedig meddők. Csak jól fejlett 
s különösen szép, nagy ollójú rákkal népesítsünk és a 
hazai származásúnak adjunk előnyt. Ha lehetséges, hal
kereskedőtől tenyészrákot ne vásároljunk, mert szinte

* Nem átlag hőmérséklet.

kizártnak kell tartani, hogy a számtalan beszerzési for
rásból származó rák közt fertőzött ne legyen; ilyen 
anyaggal való népesítés mellett pedig nem csak költ
ségeinket veszítjük, hanem vizeinket is fertőzzük, illetve 
az esetleg meglévő rákállományunkat is kipusztítjuk.

Ivarérett rákokkal népesíthetünk tavaszszal április— 
junius hóban, vagy őszszel szeptember második felében. 
Az első esetben, miután az anyák ez időszakban vise- 
lősek (petékkel vannak megrakva), már az első évben 
nyerhetünk ivadékot. Ez a tavaszi népesítés azonban 
inkább csak akkor ajánlható, ha az anyákat a közelből 
tudjuk beszerezni, ellenkező esetben, mert a rákpeték 
a hosszabb ideig tartó szállítás és rendszerint meleg 
időjárás miatt könnyen veszendőbe mennek, az őszi, a 
párzás előtti népesítésnek adandó előny. Újabban gya
korlati emberek azt ajánlják, hogy vedlés után — te
hát julius—szeptember io-dike közt —  népesítsünk * 
A tavaszi népesítés szerintük azért nem helyes, mert 
könnyen megtörténik, hogy a vedlési folyamat a rákot, 
mielőtt még rejtekhelyét találhatna, meglepi, már pedig 
ilyen állapotban ellenségeinek nagyon ki van téve.

Ugyancsak nem ajánlható szerintük a késő őszi ki
helyezés, mert fagyos időjárás következhetik be s így 
a rák hajlék nélkül maradva, elpusztul.

Hasonlókép nem ajánlják a viselős anyákkal való 
népesítést sem. Egyrészről szállítás közben a petékből 
sok veszendőbe megy, másrészről mert ilyen állapotban 
az anya érzékeny, a szállítás kimeríti, ellenálló képes
sége csökken s mielőtt rejtekhelyei kereshetne, ellen
ségeinek könnyen áldozatul eshetik. A koczkázat a 
mellett azért is nagy, mert a szállítás csupán nyáron, 
nagy melegben történhetik.

Általában két anyára egy hímet számítanak s ha 
nagyon szabályszerűen akarunk eljárni, akkor az anyá
kat — hogy búvóhelyeket kereshessenek s a hímektől 
védve legyenek — 5 — 10 nappal előbb helyezik a vízbe.

A népeshésre szolgáló anyaggal, ha lehetséges, ne 
takarékoskodjunk.

Az irodalom egy kilorhéter hosszú vízszakasz be
népesítésére még ma is u2000 anyát és 1000 hímet, 
tehát összesen 3000 rákot ajánl.

Ha módunkban áll ezzel a mennyiséggel népesíteni, 
kétségtelenül helyesen járunk el, mert ez esetben már
4—5 év múlva szép fejlett, kifogható rákállományunk 
lesz, melyből szép jövedelmet nyerhetünk. Legtöbb eset
ben azonban nem szerezhető be ez a nagy mennyiség 
már a költségek miatt sem s úgy kevesebbel, kisebb 
patakoknál nehány száz darabbal is megelégedhetünk. 
Ez utóbbi esetben is megtörténhetik, hogy 4— 5 év 
múlva a kifogott nagyobb példányok eladási árából 
nem csak a népesítés költségei térülnek meg. hanem 
még némi tiszta jövedelmet is nyerünk.

Mindentől eltekintve szabálynak tarthatjuk, hogy 
inkább a kellő számmal egyszerre, mint kisebb szám
mal ismételgetve népesítsünk.

* Megjegyezhetjük azonban, hogy meleg időjárás mellett s 
viszonyaink közt a szállítás rendszerint jnlins- -augusztusban 
okoz legnagyobb nehézséget.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



AZ E R D Ő . 23

A rákok kihelyezésére legjobb az olyan vízszaka- 
szokat kiválasztani, a melyek különben is kedvenez 
tartózkodási helyük (agyagos, márgás, meredek, alámo
sott partok, nagyobb kövek, vízben heverő fa és ág
hulladék, fatuskók, vízbe nyúló gyökerek stb.). Kihelye
zésnél kerüljük az állandóan napfénynek kitett szaka
szokat, illetve partokat.

A hol nincs elég búvóhely, ott azokról, ha módunk
ban áll és túlnagy költséget nem okoz, magunk gon
doskodunk. Ebbéli tevékenységünket már ott kezdjük, 
hogy a patakokat a hordaléktól csak a legszükségesebb 
mértékben takarítjuk, továbbá nagyobb köveket, rőzse- 
kötegeket, hasznavehetetlen vagy törött oromfedőcsere
peket, alagcsődarabokat helyezünk a mederbe, de ter
mészetesen csak olyan mértékben, hogy a halászat 
gyakorlását, vagy más haszonvételt ne akadályozzunk.

A kihelyezést pontosan hajtsuk végre. Legkedvezőbb 
eset az volna, ha a kifogott rákot a népesítendő me
derbe ^zonnal be is helyezhetnénk; a rendszerint na
gyobb távolságról szállított és szárazon csomagolt rákot 
azonban nem szabad megérkezése után azonnal minden 
óvintézkedés nélkül a vízbe helyezni.

Szállítás közben ugyanis a rák szilványüregei meg
telnek levegővel, s ha ilyen állapotban a rák hirtelen 
a vízbe kerülne, miután a szilványüregekben foglalt 
levegő a víz bejutásának útját állja, a szilványüregek
ben levő levegő elhasználása után a rák fulladása követ
keznék be.

Közvetlen behelyezés előtt a helyszínén a rákot 
néhányszor mártsuk be vízbe, vagy öntöző kannával 
locsolgassuk meg é3 arra törekedjünk, hogy a rák ma
gától másszon a vízbe.

A rákot öntözés után ráhelyezhetjük a szállítóláda 
vagy kosár fedelére, a melyet előzőleg a vízre helyez
tünk s a melyről közvetlen a vízbe mászhatnak. Né
melyek ajánlják, hogy a rákot egyenként hátára fektetve 
helyezzünk a vízbe, mert így a szilványokban foglalt 
levegő, buborék alakjában könnyebben eltávolodhatik.

Nagy távolságról s idegen helyről származó tenyész- 
rák vízbe bocsájtása előtt ajánlják továbbá azt is, hogy 
a rákot nehány napig valamely tágas kilyuggatott falu 
ládában tartva, etessük és lassanként szoktassuk a víz
hez. Kétségtelen, hogy a rák a vízben válogatós s ez 
által már előzetesen némi biztosítékot nyerünk arra, 
hogy a víz megfelel-e a rák természetének.

Gyakran megtörténik, hogy a rák behelyezés után 
a vízből kimászik; ilyenkor ha egyébként a kihelyezés
nél követendő helyes eljárás szabályait betartottuk (il
letve ha a szilványok rendesen működnek), igen gyak
ran a víz meg nem felelő voltára lehet következtetni.

Ha valamely folyó (patak) népesítéséhez a szükséges 
számú rákot egyszerre beszerezni nem tudjuk, akkor 
népesíthetünk részletekben. A népesítést mindig a felső 
szakaszon kezdjük, mert többen azt a tapasztalatot tet
ték, hogy a rák nem vándorol felfelé. Ebből magya
rázzák némelyek azt az állítólagos jelenséget, hogy 
több esetben a rákpestis által fertőzött patak felső sza
kasza érintetlenül maradt.

Népesítés után legalább 4— 5 évig ne fogjunk rákot 
és az anyákat lehetőleg még azután is kíméljük.

Nincs azonban semmi okunk kímélni a túlkoros (túl
nagy) az ú. n. solónőstényeket és hímeket, részint mert 
súlygyarapodásukat befejezték, részint mert meddőkké 
válnak; a hímeket ezen kívül azért sem, mert elegendő 
táplálék híjján (tehát kényszerből) különösen a téli kop
lalás és nyári vedlés után könnyen kifejlődhetik náluk 

j a kannibálizmus. Hogy a meddőség a nőstényeknél mi
lyen hosszúság mellett következik be, az a helyi viszo
nyoktól függ — sokan azt állítják, hogy már 13, 14 cm. 
hosszúság mellett is beáll.

A rák takarmányozása.
A rákot vagy szükségből, vagy azért takarmányoz- 

zuk, hogy fejlődésüket gyorsítsuk, tehát az üzemet 
jövedelmezőbbé tegyük. Szükségből takarmányozunk ak
kor, ha a vízben az állományhoz viszonyítva, nincs 
elegendő természetes táplálék, továbbá ha nagyobb 
mennyiségű rákot zárt helyen (medenczében) raktáro
zunk. A takarmányozással a kannibálizmusnak is ele
jét vehetjük.

Takarmányul használhatunk mindenféle húsfélét, 
vágóhídi és konyhahulladékot nyers vagy főtt állapot
ban, a kevésbé értékes «fehér halak# húsát, békát, stb. 
Az állati eredetű takarmány pótlására, vagy változatos
ságból puhára főzött burgonya és répaféléket etethetünk. 
Teljesen bomlásnak indult húsféléket (dögöt) azonban — 
a vízfertőzés elkerülése végett —  ne etessünk és egy
szerre mindig csak annyit adagoljunk, a mennyit a 
rákok el tudnak fogyasztani. Tartsuk szem előtt, hogy a 
táplálék mennyiségével a minőséget nem pótolhatjuk. 
Különösen áll ez a zárt helyen raktározott rákok ete
tésénél.

A rák étvágya legnagyobb a téli pihenő után ta- 
vaszszal, továbbá nyáron vedlés után, az anyáknál a 
peték kikelése után junius vége felé. Az etetés ilyenkor 
a legszükségesebb, általában pedig április közepétől 
októberig tarthat.

Etető helyül a sekélyebb mederrészeket választjuk 
s az eleséget vízbe sülyeszthető lapos fa- vagy drótrácsra 
helyezzük azért, hogy az eleség fogyasztását ellenőriz
hessük.

A rák fogása s eltartása.
A rákászat (fogás) legeredményesebb akkor, a mikor 

a rák éhes, tehát a téli pihenő, a vedlés és keltetés 
itán, körülbelül április—junius közepe, julius kö
zepe — szeptember hónapokban. Közben van a vedlés, 
mikor szünet áll be. Némelyek a tavaszi, mások a ved
lés utáni rákászatot tartják eredményesebbnek ; ez utóbbi 
esetben az eredmény, ha tavaszszal az állományt ki 
nem fogtuk, állítólag napról-napra egyenletes, tartamos 
és bő. Októberben a rákászat évadja múlik, majd meg
szűnik, bár elvétve némelyek azt még télen is gyako
rolják.

A rákkereslet tavaszszal legnagyobb; aránylag bő 
kínálat mellett az elért árak kielégítők. Szeptember 
felé a kereslet csökken, bár ez mivel sem indokolható
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és valószínűleg a közönség körében elterjedt arra a 
téves nézetre vezethető vissza, hogy a rák az «r»-es hóna
pokban nem élvezhető. Ezzel szemben pedig a rák ép
pen szeptemberben a legkövérebb s a legízletesebb.

A rák piaczi ára január— februárban, a társasélet fő
évadjában a legmagasabb, míg a rákászat ez időtájban 
úgyszólván teljesen szünetel, az elraktározott készlet 
korlátolt, a kereslet pedig a módosabb elemeknél élénk.

Tekintettel erre, igen gazdaságos eljárás a bőséges 
őszi rákászat eredményét megfelelő medenczékbe, rácsos 
ládákba elhelyezni s a téli hónapokban forgalomba 
hozni. Az így elraktározott rákot természetesen húsfélé
vel, főtt burgonyával vagy répával állandóan etetni kell.

A rákászat, különösen éjjel eredményes, bár árnyé
kos helyen nappal is elég szép eredménynyel járhat.

Rákászási módok és eszközök.
A rákászainak többféle módja ismeretes. Szabadkéz

zel úgy rákászunk, hogy a rákot a kövek alól, vagy a 
búvólyukakból egyszerűen kiszedjük.

A ráknak ilyen módon való fogása nem ajánlható, 
mert egyrészről a vízben való járás-kelés közben az 
apróbb rákállományban kárt okozunk, másrészről ke
zünkkel a rejtekhelyeket igen gyakran megrongáljuk,* 
továbbá akárhányszor megtörténik, hogy a rákot csak 
megsebesítve, ollójának letörésével tudjuk üregéből ki
húzni.

Rákászhatunk továbbá éjjel fáklya- vagy lámpafény 
mellett, továbbá egy egyszerű pálczikára erősített csali
val (húsféle, máj, béka stb.) úgy, hogy azt a vizbe sü- 
lyesztve tartjuk s a csalira ragadt rákot vagy közvet
lenül, vagy egy alája merített kis háló segítségével 
kiemeljük. A ráknak az ilyen s az előbb leírt módon 
való fogása valójában csak szórakozás számba mehet, 
de inkább az orvrákászok gyakorolják azokat.

A ráknak tömeges s rendszeres fogása varsával és 
rácsával (tányérral) történik. Az általánosan ismert 
varsa 40—50 cm. hosszú, 25 cm. átmérőjű abroncsok
kal, két oldalt tölcsérszerű bejárattal bir. Készülhet 
drótból, fonálból, vagy vékony léczekből, illetve fonott 
fűzvesszőből. Rákászatra inkább az utóbbiakat használ
ják. A varsába csalit helyeznek és a rák kedvelt tar
tózkodási helye közelében, nehány kővel megterhelve a 
meder fenekére sülyesztik le. Csalinak némelyek szerint 
legalkalmasabb a béka s azután a friss halhús, a melyet 
nagyobb darabokra vágnak. A varsákat éjjeli-e rakjuk 
le, napfelkelte előtt pedig fölszedjük, mert könnyen 
megtörténik, hogy a nappali világosság mellett a rák 
belőlük kimenekül.

Hogy ezt lehetőleg megakadályozzák, sokan a varsát 
árnyékoló lombbal, vagy más növényzettel borítják be. 
Azt tartják, hogy e czélnak a fonalvarsák inkább a

* Némelyek azt állítják, hogy az egyszer már elfoglalt és 
gazdátlanná vált lyukat más rák el nem foglalja, valamint azt 
sem, a melyet megrongáltunk. Mások szerint, ha búvólyukak 
készítésére alkalmas hely nincs s az állomány sűrű, akkor ezek 
is elfoglaltatnak.

folyóvizekben (patakban), a lécz- és vesszős varsák pe
dig inkább a tavakban felelnek meg.

Czélszerű a csalit naponként felfrissíteni, mert azt 
tapasztalták, hogy két- és többnapos csalira a rák nem 
igen, sőt egyáltalán nem megy.

A rácsa egy abroncsra lazán ráerősített háló (az 
egész tányéralakú), az abroncsot egy keresztlécz tartja 
feszesen, a mely arra is szolgál, hogy a csalit ráerő
sítsük. A felcsalizott rácsát hegyes karóhoz kötözzük s 
a karót a folyó (patak) víz medrének különböző helyein 
leszúrjuk annyira, hogy a rácsa egész lapjával ráfeküd
jék a meder fenekére. Bizonyos idő múlva a rácsát 
fölszedjük, vagyis a rácsát a csaliba ragadt rákokkal 
együtt egyszerűen kiemeljük. Rácsát lehet karó nélkül 
is készíteni, ez esetben, hogy az a meder fenekére sü- 
lyedjen, az abroncsot vagy vasból készítjük, vagy kővel 
terheljük.

A rácsa sülyesztését és emelését ez esetben az ab
roncsra három helyen erősített zsinórral eszközöljük.

Rácsákkal leginkább folyóvizekben és esteli szürkü
letben rákászunk, a midőn ha 10—15 rácsánk van, a 
rákászatot megszakítás nélkül folytathatjuk, mert mire 
az utolsót már elhelyeztük, az elsőt már fel is húzhat
juk s ezt tovább folytathatjuk.

A varsának a rácsával szemben az az előnye, hogy 
állandó közreműködést nem igényel. Ebből a szempont
ból ajánlják némelyek a rákcsapdát is. Ez egy vízbe 
sülyesztett fedeles láda, melynek oldalaiba négyszögletes 
réseket vágunk. A réseket belülről befüggönyözzük (tül- 
háló, alsó részén drótrudacskával lesúlyozvai és e lá
dát belülről csalival látjuk el. A készülék automatiku
san működik, a rák a réseken (kis ablaknyilásokon) át 
bemehet, de már ki nem juthat.

Szállítás, csomagolás.
A rákot, miután nem csak a vízben, hanem a leve

gőn is tud lélegzeni, aránylag nagy távolságra könnyű 
szerrel el lehet szállítani. A kifogott rákot a sártól, 
iszaptól gondosan meg kell tisztogatni (megmossuk), 
a meg nem felelőt, vagy a még puha pánczélúakat a 
vízbe kell visszabocsájtani.

A csomagolásnál arra ügyeljünk, hogy úgy a rák, 
mint a csomagoló anyag száraz legyen. A szállítandó 
rákot a vízből, vagy a tartályából kifogva nehány óráig 
helyezzük száraz, árnyékos helyre (ez azért szükséges, 
hogy a szilvány üregekben a víz helyét a levegő fog
lalhassa el stb.). Ha a rákot tartályokba raktároztuk, 
akkor a szállítás előtt nehány napig semmi esetre se 
etessük őket.

Csomagoló anyagul mohát, csalánt, szalmát, szénát, 
papirszeleteket stb. használhatunk. Ha mohát haszná
lunk, akkor abból előzőleg a földes részeket mossuk 
ki és a mohát szárítsuk meg. A csomagoló anyagnak 
azért nem szabad nedvesnek lenni, mert könnyen erje
désnek indulhat s az erjedéssel járó gázok (szénsav), 
továbbá a fejlődő meleg az egész szállítmány pusztu
lását okozhatja.

A szállításra előkészített rákokat egyszerű fűzves * ző

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



3—4. sz. AZ E R D Ő . 25

kosarakba, vagy rácsos ládikákba a csomagoló anyaggal 
váltakozó rétegekben berakjuk és főkép arra ügyeljünk, 
hogy a rákok se összezsúfolva, se túlságosan lazán cso
magolva ne legyenek. Kisebb távolságra történő szállí
tásnál természetesen kevesebb óvatossággal járhatunk 
el, —  bár az óvatosságot fölöslegesnek sohse tarthat
juk. Ha télen szállítunk rákot, akkor bőven használjunk 
csomagoló anyagot, mert ellenkező esetben könnyen 
megtörténhetik, hogy a szilványrostokban levő nedves
ség megfagy, a lélegzés lehetetlenné válik, — s a rák 
megfullad.

Rövidebb ideig, öt-hat napig legkönnyebb elevenen 
úgy eltartani a rákot, hogy száraz állapotban faedényben 
hűvös helyre, pl. pinczébe helyezzük. Vízzel telt edény
ben legfeljebb akkor tarthatunk rákot, ha a víz időn
kénti felfrissítéséről a kellő mértékben gondoskodunk, 
ellenkező esetben a vízben lévő oxygén felhasználása 
után a rák megfulladása következik be.

Törvényes intézkedések, védelem.
A halászatról szóló 1888. évi XIX. tcz. 21. § szerint 

a rákot április 1—május 15-e között tilos fogni. Oly 
rákok, a melyek a szemtől a kiegyenesített fark végéig 
mérve nyolcz centiméternél kisebbek, a vízbe vissza- 
bocsájtandók. A ki továbbá a tilalmi idő előtt fogott 
rákot, tilalmi idő alatt szállít vagy elad (28. §), tar
tozik származásukat s a befogási időt a község elöl
járósága által kiállított bizonyítványnyal igazolni.

A törvény fent idézett 21. §-ában foglalt rendelke
zéseket a rák természetével és életmódjával indokolni 
alig lehet.

Igaz ugyan, hogy 8 cm. hosszúság mellett a rák az 
ivarérettséget —  mint fentebb láttuk —  eléri, de te
kintve, hogy az anyarák párzás után egész junius végéig 
viselős —  a törvényes tilalmi idő reá nézve nem nyújt 
elegendő védelmet; viszont a hímrákot az őszi párzási 
időszaktól eltekintve —  sok esetben —  nem csak lehetne, 
de kellene is fogni.

Az európai államok legtöbbjében ehhez képest az 
illetékes tényezőknek csaknem egybehangzó az a véle
kedése, hogy az eddig általánosan előírt törvényes ren
delkezések megváltoztatásával a hím- és nőstényrákok 
fogására a törvényben külön-külön tilalmi időt volna 
szükséges megállapítani s hogy a nőstény az eddiginél 
nagyobb védelemben részesítendő.

Halászati szempontból szükségesnek tartják, hogy a 
hímrák tilalmi ideje október 1—márczius 15-ig, a nős
tényé október 1 julius 1— 15-ig terjedjen és a nőstény 
minimális mérete 12— 13 cm. legyen. A hímnél elég 
11 cm. is. Ha a hímekre is ugyanazt a tilalmat alkal
mazzák, úgy ez szerintök nem volna egyéb, mint a 
tulajdonosok jogosulatlan megkárosítása, mert alig ma
radna 6 8 hét a rákászaira s az is csak a szezon 
végén. Figyelembe veendő t. i. az is, hogy a legszebb 
hímeket főkép tavaszszal lehet fogni s hogy az idősebb 
hímek és nőstények leginkább júliusban vedlenek. Az 
egyöntetű tilalom ezenkívül a külföldi behozatalt is 
erősen fokozná.

Az újra népesítés és az állami támogatás.
A rákpestis által kipusztított hazai vizeknek újra 

való benépesítése már körülbelül egy évtizede nálunk 
is folyamatban van s általában elég szép eredmóny- 
nyel jár.

Az ez iránti tevékenység állami támogatást élvez. 
A földmívelésügyi miniszter ugyanis a birtokosok kérel
mére, továbbá a társulatok és hatóságok előterjeszté
sére — az országos halászati felügyelőség javaslata alap
ján — a köztenyésztés által indokolható esetekben in
gyenes tenyészrákot adományoz, rendszerint azzal a fel
tétellel, hogy a népesítéstől legalább 3 évig rákászni 
tilos.

Miután a népesítés nálunk még kísérleti jellegű s 
mert tenyészrák csak korlátolt számban szerezhető be, 
az adomány — a vizek nagyságához viszonyítva —  
nehány száz darab 5, 6 cm. hosszúságú rák szokott 
lenni.

Kereskedelem.
A rák manapság Európaszerte igen keresett és jól 

fizetett kereskedelmi árú. Legnagyobb piacza Franczia-, 
Német- és Oroszország — ez utóbbi inkább kivitelre. 
Nálunk alig van rákpiacz. Ez időszerint Budapesten két 
kisebb czóg foglalkozik rákkal. A budapesti piaczot 
erdélyrészi vármegyéink, de főkép Galiczia (az ottani 
nagyobb tavakból) látja el.

Kereskedelmi üzánsz (szokvány) szerint az árut 
négyféle osztályba sorozzák: 1. levesrák, 2. közép rák,
3. nagy rák, 4. szoló (vagy darab) rák. A kereskedelmi 
egység 100 darab, a melynek az ez időszerinti részlet 
(detail) eladási ára osztályok szerint 10— 200 K, nagy
bani beszerzési ára pedig körülbelül 5—80 K között 
változik.

Népesitésre szolgáló tenyészrák eladásával Magyar- 
országon tudomásunk szerint csak Fischer Izidor (Zala
egerszeg) czég foglalkozik.

Mesterséges ráktenyésztés.
A rákállomány megfogyatkozása miatt a kereslet 

távolról sincs fedezve, sőt a közel jövőben sincs erre 
kilátás, s hova-tovább nehezebb lesz a vizek újra való 
benépesítéséhez szükséges tenyészrákot is a kellő szám
ban beszerezni; ilyen körülmények között tehát termé
szetes, hogy az elmúlt egy-két évtized alatt többen fog
lalkoztak azzal a kérdéssel, hogy a rákot nem lehetne-e 
úgy, mint a halat, mesterségesen tenyészteni?

A mesterséges ráktenyésztés, piaczi árú termelése 
mellett is bizonyára busásan meghozná a befektetett 
tőke kamatait, a mennyiben pedig üzemébe a tenyész- 
anyag termelését is beillesztené, jövedelme ez által csak 
hatványozódnék.

A mesterséges ráktenyésztés terén folytatott kísér
letezések már az 1908. évben némi eredménynyel jártak, 
a ^mennyiben sikerült a franczia «nemzeti erdészeti 
szakiskola kísérleti állomásának» Bellefontaine-ban 
zárt helyen, de azért szabadban rákivadékot nevelni.

Nevezett kísérleti állomás naptól védett helyen 20 m. 
hosszú és l -75m. széles menedékes betonmedenczét épít-
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tetett, a melyben a víz különböző (0‘50 - 1  -25 m.) mély 
volt. A medencze oldalfalaiban rekeszeket készítettek s 
azokba vizinövényzetet telepítettek. A kísérletet a követ
kezőkép hajtották végre: Szeptember közepén 54 darab 
kifejlett rákot f /s  rész nőstényt és ‘/s rész hímet) he
lyeztek a medenezébe. A párosodás befejeztével (deczem- 
ber vége felé) lecsapolták a medenczét s a hímeket és 
a meddő nőstényeket (két darab) eltávolították. Öt hó
nappal később a medenczét ismét lecsapolták azért, 
hogy az áttelelést is tanulmányozzák. Ez alkalommal 
32 petecsomós rákot találtak életben. A kísérletet to
vább folytatva november 10-én 30 darab nagy rákot és 
296 darab 17—21 mm. hosszúságú rákivadékot fogtak 
ki s ezzel czéljukat, hogy zárt helyen rákivadékot nyer
jenek, bár mennyiségileg nem valami kiváló eredmény
nyel, mégis elérték.

Mivel a kísérleti állomás jelentése szerint a meden- 
czében a lecsapol ás alkalmával sok békát találtak és 
abba már eredetileg nehány 20—25 cm.-es pisztrángot 
helyeztek be, feltételezhető, hogy ezek nélkül kedvezőbb 
eredményt érhettek volna el.

Ha tehát mesterséges viszonyok között a leírt mó
don sikerült rákivadékot termelni, úgy annak a tenyész- 
képes, vag\r a piaczi árúnak megfelelő korig való neve- j 
lése aligha fog nagyobb nehézséggel járni. A további | 
nevelés abból áll, hogy a rákot évjárat és nagyság sze- ! 
rint elkülönítve (osztályozva) medenczékbe, vagy kisebb \ 
tavakba helyezzük és rendszeresen etetjük. Az állomány- j 
nak évről-évre való fejlődése fogja meghatározni, hogy 
hány medenczét létesítsünk. Öt-hat éves korig való ne
veléshez előreláthatóan hat-nyolcz medenczére lehet 
szükségünk.

A körülmények és kilátások mindenesetre nálunk is | 
indokolnák, hogy hasonló kísérleteket folytassunk. —
A medenczét nem feltétlenül szükséges betonból készí
teni, lehet földből is ; a földet ez esetben egyszerűen 
kiássuk, s ha a talaj nem volna alkalmas arra, hogy 
a rákok abban buvólyukakat vájjanak, akkor az oldal
falakat terméskővel lazán kirakjuk.

Medenczének, illetőleg nevelő tavacskáknak a rejtek
helyek bősége miatt legalkalmasabb a hosszúkás (tég- 
lány) alak, mert ilyen alak mellett a parthosszúságnak 
az elfoglalt területhez való aránya — czélunkat te
kintve — a legkedvezőbb. A búvóhelyek számát szapo
ríthatjuk az által is, hogy a part hossza irányában a 
víz közepén kőhányást alkalmazunk. Természetesen a 
medenczéket megfelelő tápláló és lecsapoló berendezé
sekkel (tiltókkal vagy zsilipekkel) kell ellátni.

A fentebb leírt kísérlet alapján 100 anyát magában 
foglaló frissítő medenczére elégséges 80—100 m.2 terü
letet számítani, a melyből ha átlag egy anya után 
15—20 ivadékra számítunk, akkor egészben 1500—2000 
darab ivadékot nyerhetünk. Az ivadékrák további neve
léséhez 1 í—1 2 -holdnyi területnél nem igen lesz többre 
szükségünk.

A medenczók (tavak) létesítése és kezelése aránylag 
Csekély munkaerőt igényel és ha tekintetbe vesszük, 
hogy mesterséges ráktenyésztésre egyébként jövedelmet

nem hajtó holt medrek, mélyedések és más terméket
len területek, továbbá látszólag olyan jelentéktelen pa
takok is felhasználhatók, a melyek halászatílag már 
nem hasznosíthatók, úgy a ráktenyésztéssel minden na
gyobb koczkázat nélkül, valóban érdemes foglalkozni.

Eákpeték keltetésével Francziaországban újabban egy 
másik jelentős kizérletet is végeztek. Ennek a kísérlet
nek az volt a czélja, hogy a piaczra kerülő nőstény 
rákok petéit a pusztulástól megmentsék és tenyésztési 
czélra használják fel. A rákpetéket az anya uszólábáiról 
gondosan leszedegetve fakeretes vászon költőlemezekre 
terítették szét.

A lemezeket a költővályuba úgy helyezték el, hogy 
azok a feneket ne érintsék s általában úgy jártak el, 
a mint az a pisztrángikrák keltetésénél szokásos, tehát 
fedett vályúban, állandó és friss víz táplálása mellett, 
(a petéket túl zsúfoltan rakni nem szabad s a romlot
takat gondosan el kell távolítani).

A vászon lemezekre azért van szükség, hogy a ki
kelő zsenge rákivadék a vászon rostjaiban megkapasz- 
kodhassék. Kikelés után 10— 12 nap múlva, mikor az 
ivadék a szikben lévő tartaléktápanyagot felemésztette 
és az első vedlés megkezdődik, az ivadékot a lemezek
kel együtt olyan tartókban helyezték el, a melyekben 
sok volt a búvóhely. Az ivadék, a míg enni kezd, a 
tartókban marad, azután pedig apróra vágott halhússal 
táplálják őket. Ezzel a kísérlettel sikerült az eladás 
előtt már több napig szárazon tartott rákok petéinek 
60% -át kikeltetni.

Ezt a kedvező eredményt igazolni látszik egy másik 
hasonló kísérlet is, a melyet a müncheni kií» biológiai 
állomás hajtott végre. Ezek az utóbb említett kísérletek 
a ráktenyésztés szempontjából nemcsak azért fontosak, 
mert ilyen módon óriási, különben veszendőbe menő 
rákpatét lehet a biztos pusztulástól megmenteni, hanem 
mert ez az eljárás a keltetési időszak alatt (hat hónap) 
szükségtelenné teszi az anyák tartását, illetőleg, hogy 
a keltetést nem vagyunk kénytelenek őszszel, hanem 
csak tavaszszal, — a mikor a fogási eredmények úgyis 
kedvezőbbek — megkezdeni. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a rákpete-keltetés, mint általában a mesterséges 
ráktenyésztés kérdése ez időszerint még nincs tisztázva 
s ebből kifolyólag a keltetés és tenyésztés helyes és a 
természettel összhangban álló szabályainak megállapí
tása a jövőnek képezi feladatát.

Hasonló feladatot képez sok tekintetben (a mint lát
tuk is) a rák életmódjának, szokásának, igényeinek stb. 
lehető teljes megismerése. Hogy e téren sok minden 
nincs még tisztázva, azon, — olyan rejtett életet élő 
állatnál, mint a rák, — nincs mit csodálkozni.

*
Befejezésül beszélhetünk még arról a bennünket ér

deklő kérdésről, hogy milyen szerepet játszik a rák az 
emberek táplálkozásában ?

Először is megállapíthatjuk, hogy a rák, jelenlegi 
magas piaczi ára mellett, köztáplálék-számba nem me
het s inkább a jobb módú elemek, de különösen az 
inyenczek kedvelt tápláléka, jobban mondva csemegéje,
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talán az is volt s az is marad. Se szeri, se száma azok
nak az ínycsiklandozó ételeknek, a melyet a konyha a 
rákból remekel. Maga dr. Dröscher említett könyvében 
a ráknak 44-féle készítési módját írja le, — de bizo
nyára akadnak «művészek#, a kiknek találmánya ezek 
közt nem szerepel.

A rákhúst a köztudat igen tápláló ételnek tartja, — 
pedig igazság szerint nem tartozik a «legtáplálóbb# 
ételek közé. Vizsgálatok állapították meg, hogy míg 
1 kgr. tiszta besózott rákhús 694 tápegységet tartal
maz, addig ugyanannyi pontynak 1063, a kövér borjú
húsnak 1167, a marhahúsnak 1206— 1651, a kövér juh
húsnak 1836, a kövér sertéshúsnak 1847 és a tőkehal
nak 3995 tápegysége van. Ebből egyúttal az is követ
kezik, hogy a rákot mint táplálékot tulajdonképen igen 
drágán fizetjük meg, mert ha egy kgr. rákhús árát 
hozzávetőleg (dobozban vagy frissen) 8— 10, a marha
hús árát 3 K-ra értékeljük, akkor a ráknál egy táp
egységet 6—9 K áron veszünk meg.

A rák, bár igen ízletes étel, mindamellett nem fo
gyasztható mindég és mindenki által veszély, vagy kö
vetkezmények nélkül. Némelyek pl. apró vörös bőr
kiütéseket kapnak a rák élvezetétől, — a ragályos dögön 
élősködő, vagy elhullott (romlott) rák pedig életveszé
lyes is lehet. Hogy a rák az elkészítés alkalmával fris^ 
illetve élő volt-e ? arról igen könnyen meggyőződhetünk. 
A friss rák farka ugyanis főzés után a hasi rész felé 
mindég begörbül (kunkorodik), a döglött ráké ellenben 
a test tengelye irányában van kinyújtva; a romlott, 
döghúson élősködő rák élvezetének veszélyeitől pedig 
legegyszerűbben úgy óvhatjuk meg magunkat, ha a rák 
gyomrát nem esszük meg.

Ingyenes szolgálatnak a nyugdíjba való 
beszámítása.

Az 1912. évi LXV. t.-cz. (új nyugdíjtörvény) 13. §-a 
kimondja, hogy a fizetéstelen minőségben töltött szol
gálati idő a nyugdíjba beszámítandó abban az esetben, 
ha az illető állami alkalmazott ez alatt az idő alatt 
ugyanolyan tényleges szolgálatot teljesített, mintha arra 
az állásra valóságos minőségben alkalmaztatott volna 
és ha az ingyenes alkalmazást beszámítható javadalma
zás élvezetével egybekötött alkalmazás előzte meg, vagy 
követte közvetlenül.

A régi nyugdíjtörvény (1885. évi XI. t.-cz.) alapján 
nyugdíjazott állami alkalmazottak kedvezőtlenebb el
bánásban részesültek, a mennyiben ezeknél az ingyenes, 
fizetéstelen minőségben eltöltött szolgálati idő a nyug
díjba nem számíttatott be, még abban az esetben sem, 
ha az ingyenes minőségben való alkalmazást, közvet
lenül beszámítható javadalmazás élvezetével egybekötött 
alkalmazás követte.

Ezt a mindenesetre sérelmes eljárást a m. kir. köz- 
igazgatási bíróság egy felmerült eset alkalmából meg
változtatta, a mennyiben 19.14. évi november hó 10-én 
tartott nyilvános ülésében hozott 4320 K. számú Ítéle

tében kimondotta, hogy. az ingyenes állami szolgálat, 
ha az alatt az illető valóságos alkalmazásnak megfelelő 
szolgálatot teljesített és ha azt közvetlenül beszámítható 
javadalmazás élvezetével egybekötött alkalmazás követte, 
az 1885. évi XI. t.-cz. alapján is beszámítandó a nyug
díjba.

Minthogy a közigazgatási bíróság ezt az Ítéletét egy ■ 
nyugdíjazott m. kir. főerdőőrnél felmerült esetből folyó- 
lag, az illető által benyújtott panasz ügyében hozta, 
szükségesnek tartottuk erről lapunk fi olvasóit értesí
teni, mert vannak a régi nyugdíjtörvény alapján nyug
díjazott erdészeti altisztek közt mások is, a kiknél nyu
galomba helyezésük alkalmával az ingyenes szolgálat 
a nyugdíjba nem számíttatott be.

Minthogy azonban a régi nyugdíjtörvény alapján 
nyugalomba helyezett erdészeti altisztek nyugellátása 
csak 10, 20, 30 és 40 évi szolgálat után emelkedett, 
ezért az esetleg ingyenes erdőőri minőségben teljesített 
szolgálat utólagos beszámítása iránti kérvény benyúj
tása csak azoknál a nyugdíjazott erdészeti altiszteknél 
indokolt, a kik az ingyenes szolgálat beszámítása esetén 
magasabb nyugdíjra tarthatnak igényt.

A m. kir. közigazgatási bíróság J. T. nyug. m. kir. 
főerdőőr részére, a ki 28 évi, 4 hónapi és 11 napi be
számítható szolgálati ideje, valamint legutóbb élvezett 
évi 1200 K fizetése után, az 1885. évi XI. t.-cz. 27. §-a 
alapján évi 600 K nyugdíjban részesült, évi 900 K nyug
díjat állapított meg, mert nevezettnek a nyugdíjba be
számított szolgálati idején kívül, még 3 év, 9 hó és 
19 napi ingyenes erdőőri szolgálaia is volt, a melynek 
számításba vételével J. T. szolgálati ideje a 30 évet 
meghaladta, a mely szolgálati idő után az erálített 
t.-cz. értelmében már magasabb összegű nyugdíj jár.

Ha J. T. főerdőőrnek nyugalomba helyezése alkal
mával pl. csak 25 évi szolgálata lett volna, úgy a díj
talan erdőőri szolgálat beszámítása esetén se tarthatott 
volna J. T. magasabb összegű nyugdíjra igényt, mivel 
a régi nyugdíjtörvény szerint nyugdíjazott erdészeti al
tisztek 20 évi szolgálat után is csak ugyanolyan összegű 
nyugdíjban részesíthetők, mint 28 évi és 9 hónapi szol
gálat után. ( —h.)

Az élőlények fejlődéséről.

Minden élőlény, a gomba csak úgy mint maga az 
ember, fejlődése kezdetén nem egyéb, mint egy egyszerű 
sejt: kis pete. Vannak élőlények, a melyek egész éle
tükben nem egyebek egyetlen sejtnél; ezek az úgy
nevezett egysejtű lények, a legalsóbbrendű élőlények, 
egy részük a növényvilágba tartozik, másrészük az 
állatvilágba, de olyan is van, a melyet határozottan 
sem ide, sem oda nem lehet sorozni. Az ilyen egysejtű 
lények egyszerűen kettéoszlanak s egy lényből két egy
forma lény keletkezik, a melyek aztán növekedve csak
hamar ismét oszlanak.

Magasabb rendű élőlényeknél a pete csak akkor 
indul fejlődésnek, ha valamely idegen befolyás fejlő
désre serkenti. Ezt az ingert a fejlődésre rendszerint
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egy másik sejt, a himivarsejt adja meg, de vannak 
egyes esetek, a midőn a pete himivarsejtek hozzájáru
lása nélkül is fejlődésnek indul; ez az ú. n. szűznem
zés (parthenogenesis) mely a rovarvilágban fordul elő, 
pl. a méheknél.

A himivarsejt és a pete egyetlen sejtté folynak 
össze. Ez az új sejt aztán oszlani kezd. Először kétfelé 
oszlik s aztán mindig újra meg újra oszlanak a sejtek 
úgy, hogy a pete utóbb már olyan, mint egy málna
szem, vagyis egyenlő sejtekből álló sejtbalmaz. A sejt
halmazban egyes sejtek különválnak a munkameg
osztás alapján. így épül fel aztán lassanként a test 
összes szerveivel együtt. Mennél bonyolultabb a szer
vezet, annál többféle sejtből áll. Az egysejtű lények 
szaporodásához elég egy pár perez, a soksejtű lények 
kialakulásához huzamosabb idő kell. Pl. a baktériumok 
általában 20—60 perezenként oszlanak és hoznak létre 
újakat; míg ellenben pl. a csirke 3 bét, a lúd 4 bét 
alatt fejlődik ki. A háziállatok közül a ló 48, tehén 40, 
bivaly 44, juh és kecske 22, sertés 16, kutya 8, macska 
6, házinyúl 4 hétig hordja vemhét, azaz ennyi ideig 
tart, míg a megtermékenyített petéből kifejlődik az új 
állat.

Ha az oszlás vagy barázdálódás folyamata alatt 
valamilyen idegen behatás következtében zavar áll be, 
akkor megeshetik, hogy a test nem fejlődik ki normá
lisan, hanem ú. n. torzszülöttek jönnek a világra. 
Ilyenek pl. a kétfejű borjuk, vagy olyanok, a melyek
nek 8 lába van. Előfordul az is, hogy nyomás követ
keztében a fejlődő magzatok összenőnek, illetve több 
magzatnak van közös feje vagy mellkasa. A torzszülöt
tek is természetes események következtében fejlődnek 
ki. Ha az állat tulajdonosa visszagondolna, a legtöbb 
esetben rájönne, hogy állatját a vembesség kezdetén, 
az első hetekben valamilyen baleset érte. Az vagy el
esett, vagy társa rúgta vagy döfte meg, esetleg valaki 
valamilyen okból jó l megverte.

Ha tehát valakinek valamilyen háziállatja torz
szülöttet ellik, vigyázzon, hogy máskor a vemhes álla
tokat vemhességük elején mindenféle ütéstől, lökéstől, 
rúgástól, eleséstől, rázkódtatástól megóvja.

Épp ilyen ártalmasok a hőhatások, túlságos meleg, 
túlságos hideg, de még inkább a hirtelen átmenetek.

Mindezekből kiviláglik, hogy a vemhes állat nagyon 
is nagy gondozást igényel és ha az újszülöttekben va
lami rendellenesség észlelhető, az többnyire a gondat
lan kezelésre, vagy az anya betegségére vezethető vissza.

Dr. Kukuljevic József.

Gazdasági tanácsadó.
Mennyi konyhakerti magot rendeljünk ? Mielőtt 

a tavaszi vetéshez szükséges konyhakerti magvakat meg
rendelnénk, nézzük át, hogy mennyi mag maradt vissza 
a múlt évi vetésből s ezek csirázóképességét vizsgáljuk 
meg. Ebből a czélból tegyünk egy filcz darabot, vagy 
gyapjúszövetet egy tányérra, hintsük be a megvizsgá

landó magvakkal s tartsuk azt nedvesen, meleg helyen, 
a hol a magvak már pár nap múlva csírázni kezdenek, 
a miből azután megtudhatjuk hogy mit kell beszerez
nünk. Az olyan magvakat, a melyeknek legalább 50%-a 
(fele) már nem csirázóképes, mint madáreledelt hasz
náljuk fel.

A legtöbb konyhakerti növénynél előnyösebb friss 
magot vetni; egyesek azt állítják, hogy a hüvelyes vete- 
ményeknél nagyobb termésre számíthatunk, ha két éves 
magokat vetünk; ennél idősebb magot azonban ne igen 
vessünk.

Sokan nem tudják, hogy egy-egy konyhakerti növény 
magjából mennyit rendeljenek; ezért tájékozásul közöl
jük nehány veteményre vonatkozólag, hogy egy gramm
ban hány mag van:

Majoránna 6000 szem . Paradicsom __ 290 szem
Kakukfű___ 5000 « Vöröshagyma 260 «
Zeller „  _  „ 2000 « R etek______ 125 «
Sárgarépa „ 1000 » Spenót ...... 120 «
Fejes saláta.... 800 « Hónapos retek 110 «
Galambbegy Feketegyökér 95 «

saláta „  „ 650 « Vörös répa .... 75 «
Petrezselyem 640 « Uborka ..... . 50 «
Kapor______ 600 « Czékla _  _ 45 «
Kerti zsázsa.... 470 « Tök „  ... .... .... 8 «
Póréhagyma— 380 « Borsó— — .... 4 «
Káposztafélék 300 « Bab..... ........... 2 «

Ezekből az adatokból láthatjuk, hogy a legtöbb
konyhakerti növénynél már igen kis mennyiségű mag 
is elég ahhoz, hogy vele meglehetősen nagy területet 
bevethessünk.

A jól beérett és megfelelő helyen eltartott konyha
kerti magvak kevés kivétellel még egy év múlva is 
csirázóképesek. Vannak azonban magvak, melyek csirázó- 
képességüket több éven át is megtartják; így 2— 3 évig 
csirázóképes a póréhagyma és egyéb hagymás növények, 
valamint a majoránna, a kömény, a kapor és más fű
szerfélék; 3—4 évig csirázóképes a legtöbb babféle, a 
zeller, a fehér- és a sárgarépa, a kerti zsázsa, a bors; 
4 —5 évig csirázóképes a kalaráb, a retek, hónapos 
retek, a czikoria, a spenót, a mustár és a borsó; 5—6 
évig csirázóképes a fehér czékla, az articsóka és a tök; 
6 óven felül is megtartja csirázóképességét az uborka, 
a vörös czékla, a dinnye és a paradicsom. Természetes 
azonban, hogy minél tovább áll a mag, annál többet 
vészit csirázóképességéből.

Megfagyott gyümölcs kezelése. Az olyan gyümöl
csöt, a mely hirtelen, váratlanul beállott hideg követ
keztében a pinczében, vagy a gyümölcskamrában meg
fagyott, tegyük hideg vízbe. A hideg víz a fagyási a 
gyümölcsből többé-kevésbbé kiszívja és a gyümölcsöt 
még egy ideig eltarthatóvá teszi. Az ilyen gyümölcsöt 
azonban ennek daczára mielőbb fogyaszszak el, mert 
könnyebben rothad.

A  paradicsom magjában áttelelő rothadó penész. 
Régóta gyanítják, hogy a paradicsom rothadását okozó
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penész a mag révén terjed, de csak most sikerült 
Massee-nak kimutatnia, hogy e gombának micéliuma 
tényleg áttelel a paradicsommagban. Feltűnt ugyanis, 
hogy a megtámadott gyümölcs magvainak felületén 
fekete foltok láthatók. Massee kísérletileg bizonyította 
be, hogy az ilyen mag vagy egyáltalán nem csírázik, 
vagy ha igen, úgy belőle olyan növény fejlődik, a mely 
magán viseli a Macrosporium Solani penészre jellemző 
feketés sávokat. A foltos magvak górcsövi metszeteiben 
váltakozó számban található meg az említett penész 
micéliuma. Ha az ilyen mag csírázni kezd, a penész- 
micélium, ha nagy mennyiségben volt jelen a magban, 
elöli a fejlődésnek induló embriót; ha ellenben kevés 
penészmicélium volt a magban, úgy nem képes elölni 
a csirát, hanem azzal együtt nő s behálózza a fejlődő 
növény szöveteit s azon e betegség tüneteit idézi elő. 
A magban levő penészmicélium nagyon szívós életű. 
Hónapokon keresztül száraz helyen tartott magmetszet, 
ha ismét nedvességhez és meleghez juttatjuk, erős 
micéliumnövekedést mutat. Az egyetlen mód e betegség 
elkerülésére az, ha a beteg paradicsomnövény magját 
még akkor sem használjuk vetésre, ha a jellegzetes 
fekete foltok nincsenek is rajta.

(A  «Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet» közleményei.)

A  baromfitenyésztés és a háború. A földmívelés- 
ügyi miniszter úr hivatkozással a háborús viszonyokra, a 
melyek az állami gazdálkodásban a legszélsőbb takaré
kosságra intenek, értesítette a Baromfitenyésztők Orszá
gos Egyesületét, hogy lehetetlenné vált a baromfi köz- 
tenyésztésnek az elmúlt évekhez hasonló nagyarányú 
támogatása. Ehhez képest a földmívelésügyi miniszter úr 
kénytelen a cserebaromfikiosztást és a nemesvérű ba
romfitörzseknek ingyenes kiosztását a további intéz
kedésig megszüntetni. Egyben kilátásba helyezte a föld
mívelésügyi miniszter úr, hogy a békés állapotok bekövet
kezte után lehetőleg azon lesz, hogy a most elmaradt 
kiosztás részben legalább pótoltassák s így a tenyésztők 
befektetésüknek és fáradságuknak jutalmát vehessék. 
A Baromfitenyésztők Országos Egyesülete figyelmezteti 
a tenyésztőközönséget, hogy helyesen teszi, ha a meg
fogyatkozott és az egyre gyérülő baromfiállományát 
okvetlenül pótolja, ha kiválóbb egyedeiket későbbi érté
kesítésre visszatartja, mivel a háború tartama alatt meg
fogyott baromfiállomány okvetlenül pótlásra fog majd 
szorulni.

A húskérdés. A Házinyúltenyésztők Országos Szö
vetségének (Budapest, Csillaghegy) választmánya ülésén 
foglalkozott a német földmívelési miniszternek a mező- 
gazdasági kamarákhoz intézett leiratával, a melyben 
fölhívja ezek figyelmét a házinyúltenyésztés fontosságára. 
A háború szükségletére ugyanis föláldoztuk marhaállo
mányunk nagy részét s így előreláthatólag nagy hiány 
fog beállani a húspiaczon. Míg a marha csak 4 év 
múlva válik reprodukáló állapotba, a házinyúl már egy
néhány hónap alatt szolgáltathat nagy mennyiségű vágó 
állatot. A házinyúltenyésztés fontossága tehát fokozott 
mértékben lép most előtérbe.

Felszólítja ezért a Szövetség az összes nyúltenyész- 
tőket és gazdákat, hogy a nemzeti érdekre való tekin
tettel fokozott mértékben fogjon a tenyésztéshez.

A maga részéről minden tekintetben rendelkezésére 
áll az érdeklődőknek.

Köszönettel vette tudomásul ezenkívül a választmány 
a Magyar kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző 
hivatalának leveléből, hogy nemcsak a Szövetség maga 
adta át saját gereznáit katonáink czéljára, hanem tagjai 
ezen a téren is áldoztak a haza oltárán.

Különfélék.
Halálozás. Zsuffa Béla a liptóújvári m. kir. főerdő- 

hivatalnál alkalmazott m. kir. segéderdőmérnök, 1914. 
évi november hó 6-án a déli hareztéren, a Kuliste ma
gaslaton vívott ütközetben hősi halált halt. Hült tete
meit baj társai a csatamezőn hántolták el.

Rákossy Márton urad. erdőmérnök, cs. és kir. tart. 
hadapródőrmester, 1914. évi november hó 20-án az 
északi hareztéren hősi halált halt. A megboldogult ezüst 
vitézségi éremmel is ki lett tüntetve, miről hozzátar
tozói már csak a harcztérről visszaküldött értéktárgyai 
átvétele által vettek szomorú tudomást.

Puskás :Ferencz, m. kir. főerdőtanácsos, a maros
vásárhelyi m. kir. állami erdőhivatal főnöke, munkás 
életének 55-ik, állami szolgálatának 29-ik évében február 
hó 4 ón, rövid szenvedés után elhunyt.

Nikolajcsuk János, a liptóújvári m. kir. erdőőri szak
iskola I. éves tanulója, hosszas betegség után január 
hó 17-én életének 18-ik évében elhunyt.

Hadifogságban. Lapunk ez évi l-ső számában —  
hitelesnek látszó informácziók alapján —  közöltük, 
hogy Groszmann Imre, m. kir. segéderdőmérnök, tarta
lékos hadnagy, Niskó galicziai község mellett 1914. évi 
november hó 1-ón hősi halált halt. — Az 1915. évi 
január hó 13-án kiadott hivatalos veszteség-lajstromból 
örömmel állapítottuk meg, hogy a halálozásról szóló 
hír valószínűleg téves, a mennyiben a veszteség-lajstrom 
szerint Groszmann Imre orosz fogságba került s a to- 
bolski kormányzóság Tara helységébe ínternáltatott.

Eljegyzés. Hlapek János, m. kir. erdőaltiszt, Felső
hámoron eljegyezte Meész Emmuskát Sajóbábonyról.

Névváltoztatás. Pázsitzky József vm. erdőőr csa
ládi nevét belügyminiszteri engedélylyel «Pázsiti»-ra 
változtatta.

Levél a harcztérről. Tekintetes Szerkesztőség! «Az 
Erdői) szaklapot január 15-ig megkaptam. Nagyon jól 
esik és örömömre szolgál egy kis magyar szakolvas
mány itt a harezmezőn, különösen Lengyelorosz- 
országban. Ezért fogadja a tekintetes Szerkesztőség há
lás köszönetemet és kérem ezentúl is a következő szak
lapokat czímemre elküldeni méltóztassék.
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Csatatér, 1915 január 26. Mély és alázatos tisztelet
tel : Novák János es. és kir. tűzmester, (m. kir. erdő
altiszt), Artillerie-Zeugs-Komp. Nr. 7. Tábori posta 41.

Erdőgondnoksági székhelyváltozás. A földmívelés- 
ügyi miniszter a vinkovcii kir. főerdőhivatal kerületében 
a raici kir. erdőgondnokság székhelyét Novska-rá he
lyezte át.

A  cserzőanyagok pótlása. A háború következtében 
a tengerentúli, valamint a görögországi cserzőanyagok 
behozatala szünetel és az ennek következtében esetleg 
fellépő cserzőanyaghiány élénken foglalkoztatja az érde
kelt ipari köröket. Különösen Németországban foglal
koznak a tengerentúli cserzőanyagok pótlásának kérdé
sével olyannyira, hogy már a luczfenyőgalyakból nyerhető 
cserző-anyagokat is számításba vették. A luczfenyő- 
rőzsének csersavgyártásra való felhasználásában látják 
azt az eszközt, a mely a Németbirodalom és Ausztria- 
Magyarország bőriparát a háború tartama alatt ki fogja 
segíteni a bajból és pótolhatja azt a cserzőanyaghiányt, 
amely a quebracho-, mangrove-, mimosafa elmaradásá
ból származik. Schröder tanár szerint a fél cm-nél 
vékonyabb luczfenyőgalyacskák átlagban 5'68 százalék 
cserzőanyagot és 4'33 százalék czukrot tartalmaznak. 
100 rész cserzőanyagra tehát ebben az esetben 76'23 
rész czukor esik, míg a luczfenyőkéregben ez az arány- 
szám csupán 30'4. Luczfenyőrőzse-kivonatok tehát előre
láthatóan még nagyobb mértékben képezhetnek savakat, 
mint a kéregkivonatok. Schröder azonban a rozsét csak 
arra akarja felhasználni, hogy a quebrachofával együtt 
kivonatoltassék, annál is inkább, mert ez utóbbi gazdag 
csersavban, de igen szegény egyéb szerves anyagokban. 
A magyar termelés szempontjából ez a kérdés nagy 
jelentőségű, mert úgy a cserkéreg, mint a luczfenyő 
kérge és rőzséje iránt fokozottabb érdeklődés fog mutat
kozni ; főleg a luczfenyő kérge és rőzséje —  a mely 
eddig többnyire értékesítetlen maradt —  lesz jó áron 
értékesíthető, de ezenkívül a cserkéreg árának lényeges 
javulására is lehet számítani.

A  bognárfa a háborúban. A háborúban a jár
műveknek igen nagy a fontosságuk; rengeteg kocsit 
használnak s ezeknek természetesen igen nagy része 
pusztul el vagy szorul pótlásra, javításra. Éppen ezért 
főleg ott, hol a hadvezetőség sok kocsit, szekeret requi- 
rált, már most kell gondoskodni arról, hogy a bognár
fának alkalmas törzseket száraz helyen elraktározzák 
és igy szükség esetén a bognárok kellő mennyiségben 
megtalálják a kocsikészítéshez szükséges száraz fát. 
Küllőnek leginkább keresett az ákáczfa és másodsorban 
a kőrisfa; talpfának a kőrist, bükköt és tölgyet keresik. 
Oldaloknak, nyújtóknak a 4—5 méter hosszú sima 
kőris-, szil- és nyírfa a legkeresettebb. Agynak igen 
kedvelt a szil- és kőrisfa.

Mérgezést okozó fűrészpor. Nagyobb famegmun
káló gyárakban, a hol mindenféle, trópusi vidékekről

való faféleségeket dolgoznak fel, több ízben tapasztal
ták, hogy a munkások nem egyszer többé-kevésbbé 
súlyos mérgezéseket kaptak. Sokáig nem tudták á baj 
okát, míg végre rájöttek, hogy a feldolgozott trópusi 
fák némelyike a bűnös.

A tünetek a következők: a karon, esetleg az arczon 
is kiütések támadnak, a szemek s az orr, néha pedig 
az egész arcz is fájdalmasan megdagad; ha a baj lát
szólag el is múlt, melegebb időben e jelenségek kiújul
nak, hűvösebb napokon alábbhagynak.

A német szaklapok nemrégiben fel is jegyeztek 
néhány ilyen esetet. Egy düsseldorfi famunkás kelet
indiai paliszanderfa fűrészporától kapott mérgezést. 
Tapasztalat szerint a tűzvörös árnyalatú paliszanderfa 
veszedelmes, a barnás színű már kevésbbé.

A paliszanderfáéhoz hasonló kellemetlenséget oko
zott az eddigi megfigyelések szerint a teak-fa is.

(Térni. Tud. Közi.)

Az „Erdészeti és Yadászati Altisztek 
Országos Szövetsége“ közleményei,

Felhívás. Tisztelt Tagtársak! A Szövetség vezető
sége felkér benneteket, hogy úgy a hátralékos, valamint 
a f. évre járó tagsági díjakat a Szövetség pénztárába 
befizetni szíveskedjetek.

Nyugtázás. Az «Erdészeti és Yadászati Altisztek 
Országos Szövetsége# pénztárába tagsági díjakat fizettek :

Í913. évre: Fenyvesi Béla 2 K.
1914. évre: Mótz István 1 K, Urbán József és Re- 

mitzky Antal 2—2 K.
1915. évre: Búváry Ferencz, Duchek József, Sznoha 

Vilmos, Székely István, Gerstmajer Lajos, Juhász János. 
Remitzky Antal 2— 2 K, Mótz István és Pisch József 
4 - 4  K.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a susaki kir. erdőhivatal 
kerületében áthelyezte Stojanovic Illés kir. erdőmérnököt Gospic- 
ról Skarera erdőgondnoknak, Berzenkovits Antal kir. segéd- 
erdőmérnököt pedig Skareről Gospicra erdőgondnoknak.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a zagrebi kir. erdő
igazgatóság kerületében Karic Márton és Priic György kir. fő- 
erdőőröket. a vinkovcii kir. főerdőhivatal kerületében Draknlic 
Illés kir. főerdőőrt, a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületé
ben pedig Szobodeczky Ámánd in. kir. főerdőőrt nyugalomba 
helyezte.
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Előfizetési díjak nyugtázása.

Az 1915. évi január hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Breznóbánya város 12.—, Földmív.min. 3.60, Tamási hgi erdő
gond. 8.—, Kolozsvári erdőig. 408.—, Holicsi szolgabiró hd. 14.55, 
Kilián Frigyes 64.80, Apatini erdőhivatal 148.—, Nagy Károly 
8.—, Br. Bánffy urad. 72.—, Méh. szöv. hd. 6.30, Ungvári fő- 
erdőhiv. 228.'—, Kassai g. ak. Kazinczy könyvtár 3.60, Vinkovcei 
főerdőhiv. 64.—, Zsarnóczai erdőhiv. 124.—, M.-Szigeti erdőig. 
196.—, Brassó város 12.—, Nagyváradi püsp. vaskóhi erdőgond. 
8.—, Nagybányai főerdőhiv. 78.—, Skárel Géza 8.—, Steuka Lajos 
8.—, Budapest főváros 20.—, Tripammer Károly 3.60, Zágrebi 
erdőig. 20.—, Czidor János hd. 12.80, Acsádi urad. hd. 4.15, 
Raphanidesz Ernő —.24, Buna György —.80, Dorgosi erdőgond. 
2.60, Kistapolcsányi fhgi nrad. 28.—, Orsovai erdőhiv. 172.—, 
Selmeezi kísérleti állomás 8.—.

1 koronát fizettek : Köpfler Mihály, Saári Mihály, Tóth István, 
Illyés D. János, Kránitz György, Pityik György, Yohrádnyik 
Vilmos, Haracsi József, Gliga Miklós, Horváth Gyula, Lepoczky 
Gusztáv, Veszelovszky András, Csokona József, Juhász János, 
Újvári Sándor, Milován Vazul.

2 koronát fizettek: Horváth Ferencz, Klingovszky János, 
Ladányi Frigyes, Papp Péter, Siskovits József, Winter Gusztáv, 
Juhász István, Molnár Bálint, Szalay Lajos, Vincze János, 
Warinsky Miksa, Buzi József, Csápa Traján, Farkas Elek, Incze 
Antal, Léhn János, Donéz József, László István, Kónya Dénes, 
Zsidó Mihály, Raska József, Szappanos Gáborné, Ticht József, 
Béky Albert, Farkas Izsák, Kiss Sándor, Lancserics Ferencz, 
Nyigut József, Stach Sándor, Buvári Ferencz, Moha Alajos, 
Pollák János, Várjon Géza, Kiss Béla, Lengyel József, Holler 
Ferencz, Lányi András, Merreider István, Miksa Pál, Oszwald 
János, Tamás Mihály, Vargha Antal, Burger János, Német István, 
Mazányi Géza, Pudleiner Gyula, Mótz István, Fábián István, 
Keller József, Molnár Orbán, Helf János, Nuschy Lajos, Vaszil 
László, Csortusz Miksa, Gödöllői erdőhiv., Király Károly, Tóth 
Mihály, Barabási Károly, Granzer Jenő, Szomora József, Besz- 
tereze-Naszódi faipar r.-t.

3 koronát fizettek: Szabó József, Huszágh Adolf.
4 koronát fizettek: Bartha Béla, Berta István, Gyertyánffy 

Kálmán, Horváth János, Kuzoly György, Kovács György, Sárvári 
urad., Gr. Zselénszky erdőkez., Kacsanovszky J. A., Petényi 
Keresztély, Ardeleán Athanász, Bagyinszky Pál, Baka János, 
Bellatinczi urad., Sovanyecz János, Franz Antal, Korkis Mihály, 
Körmöczy Illés, Novothny László, Pokorny Emil, Proháb Bálint, 
ifj. Thóbiás Gyula, Tokéra János, Csorna Ferencz, Gáspár János, 
Huszár Pál, Kovács István, Lachmann Lajos, Sajóvárkonyi erdő
hiv., Szabó István, Teró Péter, Ernst és Schulcz, Faragó András, 
Palenyik János, Somogyi Ipoly, Szaltzer Lajos, Szusáki erdőhiv., 
Terray Gyula, Feruska István, Fórisz Sándor, Hirsch István, 
Naszlady Sándor, Péch Kálmán, Redl Károly, Tomcsányi Gyula, 
Fischer-Colbrie Emil, Jelűnek Andor, Juhász Mihály, Kizmann 
József, Parapatics János, Rónay Antal, Sárga Dezső, Stégmeier 
Ödön, Szakolcza város, Volfbeisz Sámuel, Bokor Róbert, Bölcső 
János, Coburg hgi. erdőig., Csató Lajos, Dóczi István, Fiskál 
Károly, Jászói prép. erdőhiv., Kárpáti József, Kiss Sándor, Körösi 
István, Lahonyay János, Paulovszky Pál, Ferenczi Pál, Kocsis 
Mihályné, Noll Ignácz, Pápa-ugodi hitb. erdőhiv., Bózner Gyula, 
Koncsata Tamás, Kardos Vendel, Schmidt Béla, Tenkei püsp. 
erdőgond., Újbánya város, Zagyvái erdőhiv., Zathureczky Géza, 
Györki József, Dés város, Heydrich Károly, Kóta József, Márkus 
Mihály, Bardiovszky János, Weydauer Antal, Horváth József, 
Kovács Mihály, Pergyik József, Bellatinczi uradalom, Teszár 
Ferencz, Paucsek Péter, Baranyay István, Kendeffy uradalom, 
Nemsur Jenő, Banda Ferencz, Majer György, Sáskai hgi. erdőkez., 
Fazanek Pál, Csolédes Mihály, Járos József, Reitinger Ferencz.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségen megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

L. F. A honvédségnél is és a közös hadseregnél is van 19-ik 
gyalogezred; előbbinek Pécsen, Kaposváron és Fiúméban van az 
állomáshelye, utóbbinak pedig Tolmeinban. A vadászoknál 19-ik 
vadász-zászlóalj van Klagenfurtban, mely azonban Magyarország
ból (Komárom, 5. hadtest) is soroz.

K. J. Alláskeresletre vonatkozó hirdetését — miután lapun 
nak előfizetője — háromszor díjmentesen hozzuk.

Zs. L. Az egyházfi (templomszolga) az állam részéről nem 
tarthat igényt nyugdijra; hogy az egyház részéről jár-e neki 
nyugdíj, azt nem tudjuk.

U. S.-né. Kérdésére levélben válaszoltunk. Előfizetése márczius 
végéig rendezve van.

Sz. L. Olyan rendeletet, hogy a háborús idők miatt a vadász
bérlők a vadászterület bérletéről lemondhatnak, vagy azt más
nak engedhetik át, a minisztérium nem adott ki. Sőt — értesü
lésünk szerint ha valaki ilyen kérelemmel fordult a minisz
tériumhoz, az kérelmével következetesen elutasíttatott.

B. I. R. 1. A  jegyző tévesen járt el akkor, a mikor a hatósá
gilag felesketett erdőőrök szolgálati fegyvereit megadóztatta. 
Azonban ön is tévesen hivatkozott az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
(erdőtörvény) 40. §-ára, mert ez a törvényszakasz nem a fegyverek  
adómentességéről, hanem a vadászatjegy adómentességéről intéz
kedik. Azok az erdőőrök, a kik az említett törvényczikk 37. §-ában 
megszabott minőség alapján lettek felesketve, a fegyveradóról és 
a vadászati adóról szóló 1883. évi X X III. t.-cz. 5- §-ának g) pontja 
értelmében élveznek fegyveradómentességet. A m. kir. pénzügy- 
miniszter úrnak 1914. évi junius h ó , 27-én 29,844. szám alatt 
valamennyi m. kir. pénzügyigazgatósághoz kiadott körrendeleté 
értelmében (ezt a körrendeletét lapunk 1914. évi 18-ik számában 
a 238. oldalon egész terjedelmében megtalálhatja) a fentiek szerint 
felesketett erdőőrök két fegyvert tarthatnak adómentesen, és pedig 
erdővédelmi czélra egy golyós, vadőrzési és vadászati felügyelői 
szolgálatra pedig egy sörétes fegyvert. Abban sincs igaza a jegyző 
úrnak, hogy az eskübizonyítványon levő az a megjegyzés, hogy 
a felesketett erdőőr lőfegyvert is viselhet s ez a fegyver vadászat
jegy adómentes, csak szakvizsgázott erdőőrökre vonatkozik, mert 
szakvizsgázott egyéneket csak az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó 
erdők birtokosai kötelesek tartani, m íg a 17. §. alá nem tartozó 
erdők birtokosai az erdőtörvény 37. §-a értelmében erdőőrökül 
olyan egyéneket is alkalmazhatnak, a kik a) feddhetlen életűek 
és b) életüknek 24-ik évét betöltötték ; az ilyen erdőőrök a tör
vény 38. §-a szerint szintén feleskethetők és mint felesketett 
erdőőrök vadászati és fegyveradómentességet élveznek.

A helytelenül kivetett fegyveradó visszatérítése iránt —  hivat
kozással az 1883. évi XX III. t.-cz. 5. §-ának g) pontjára és a 
m. kir. pénzügyminiszter úrnak fentebb idézett körrendeletére — 
tessék az illetékes pénzügyigazgatósághoz felebbezni.

2. Másik kérdésére levélben fogunk válaszolni.
K. J. Hirdetését egyszer közöljük, a czímszalag kiigazítása 

iránt pedig intézkedtünk.
M. P. Ön a háza után legfeljebb csak állami adómentességet 

élvez, miért is a községi pótadót meg kell fizetnie. A földje után 
szintén tartozik mindenféle adót fizetni. Ön mint főerdőőr az 
állása után nem tartozik útadót fizetni, azonban a háza és földje 
után az útadó, illetve a községi közmunka kivetése jogos s azt 
meg kell fizetnie. —  A 10 fillért a lap javára bevételeztük.
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ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT

Azonnali vagy későbbi belépéssel állást keres 
48 éves erdész; négy nyelvet beszél, kitűnő gyakorlattal 
bir úgy az erdészet, mint a vadászat terén. Elfogad 
bármilyen nemzetiségű vidéken kezelői vagy vezetői 
állást. Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (2>)

24 éves, róm. kath., nős, szakvizsgázott, had- 
mentes erdőőr, ki a vadászati és erdészeti teendőkben 
teljes jártassággal bir s kitűnő bizonyítványokkal ren
delkezik, azonnali belépésre állást keres. Czíme a szer
kesztőségnél megtudható. (3)

49  éves, róm. kath., gyermektelen, szakvizsgázott 
erdőőr, magánhelyeken mint erdőőr és felügyelő, gazda
ságban mint tiszt volt alkalmazva, az erdészet, mező- 
gazdaság és irodai teendőkben jártas, megfelelő állást 
keres. Czíme: Petrovits Gábor, vizsgázott erdőőr, Técső 
(Máramaros megye). (4)

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1'20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), u.xxiv.u.) ;

E rd é s z s e g é d i állás üresedése állott be bevonulás 
miatt. Magyar és német nyelv teljes bírásával azonnal | 
betölthető. Évi fizetés 1220 K, 8 m. kemény dorongfa, 
bútorozott szoba. Bizonyítványmásolatok beküldendők. 
Erdőhivatal Zseliz Bars vm. (2J

21579/1. B— 1. 1915. sz.

Gyertyán-, bükk- és éger-műfa eladás.
Kaptafa, sámfa és hasonló egyéb ipari feldolgozásra 
alkalmas gyertyán-, éger- és bükk-műfa, vasúti farak
tárakba szállítva, három csoportban, zárt írásbeli .aján
latok útján eladás alá bocsáttatik.

Ajánlatok 1915. évi február hó 24-én d. n. 2 óráig 
nyújtandók be a lugosi m. kir. erdóigazgatósághoz, hol 
azok 1915. évi február 25-én délelőtt 10 órakor nyíl- 
vánosan felbontatnak.

A faanyagok méreteit, mennyiségét és a megneve
zését feltüntető egybeállítás, a részletes árverési és 
szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóságnál kaphatók.

Budapest, 1915. évi február hó o-én.
(5.) M . k ir .  F ö ld m iv e lé sü g y i M in isz ter .

Zichy Ödön gróf biharmegyei révi, szabad rendel
kezésű uradalmában két pagonykezelői erdészi, (pagony
kezelő erdővédi) állás töltendő be. Pályázhatnak 35 évet 
még be nem töltött, hegyvidéki szolgálatra jól alkalmas, 
megfelelő erdészeti gyakorlattal (szakvizsgával) biró 
magyarul (románul) beszélő, fővad (szarvas) vadászatá
ban s tenyésztésében, valamint vadászatok rendezésében 
jártas egyének. Kérvényhez eddigi alkalmaztatásról való 
bizonyítványmásolatok mellékelendők és a kérvényben 
fizetési igény is megjelölendő. Kérvény f. évi márczius 
hó végéig nyújtandó be az alanti czímre.
(3.) U ra d aln i f e lü g y e lő s ég , R év .

Nyuszt- és nyestbőröket veszek. Ajánlatok 
az ár megjelölésével a szerkesztőséghez intézendők.

21156/1. B -l.— 1915.
Termelt fenyőhaszonfa eladás. (Fővölgyi 

rakodókon) A zólyomlipcsei és luczatői erdőgondnok
ságban termelt 19,993'23 m3 fenyőhaszonfa, húsz eladási 
csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok útján fog 
eladatni.

Ajánlatok legkésőbb 1915. évi február hó 22-én déli 
12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigaz
gatóságnál, a hol azok 1915. évi február hó 23-án 
délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Árverési feltételek, a faanyag csoportosítását és 
kikiáltási árait feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és 
boríték a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerez
hetők be.

Budapest, 1915. évi január hó 25-én.
(4.) M . k ir .  F ö ld m iv e lé s ü g y i  M in is z te r .

Egy f illé r t se áldozzon a méhészetre, 
míg el nem olvassa

A M É H E K  É L E T Eix
♦
♦ ezimű könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes X ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását 
J  és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos-
♦ ságot áraszt a sötétségben, útmutatást a bizonytalanságban ; 
% mely határozottan megjelöli a czélt s az arra alkalmas
♦ eszközöket. A  223 lapra terjedő könyv ára bérmentes kül- 
X déssel 3 kor. 45 fill.; csinos vászonkötésben 4 kor. 45 fill. 
X Műlépek, keretléczek, kaptárak, kasok és mindennemű
♦ méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen 
X és bérmentve küld

♦ a •Méhészet» kiadóhivatala
TJjpest, S zéch en y i-u tcza  7. sz.

D IA N A  FEGYVER ATELIER

Gothard Sándor
Herény, Szombathely mellett, Vas m. 
Lerakat: B u dapest, VI., V áczi-k örú t

Használati fegyverek
120 korona ártól felfelé.

A kontinens legnagyobb luxusfegyver-raktára.
Saját szerkezet — saját minták I 

61. s z . ,  a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában.

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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ÍX. évfolyam. — 5 —6. szám. Megjelenik minden hó 1-én és Í5-én. Í9Í5. márezius 15.

Előfizetési á r :

Egész évre _______4 K.
Fél é v r e ______ 2 K.
Negyed évre_______ 1 K.
Egyes s z á m ____20 i.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő  
m. kir. erdőtanécsos.

AZERDÓ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére.
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos ép 
gsrmond betűnél kisebb 
betülaj szedés másfélsze
res egységárra] számltta 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfize tőknek az áháske- 
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre dijtala 

nnl áU rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czimén Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdő* 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. u .  intézendők 

Kéziratok vissza nem adatnak.

cAz Erdős munkatársai megfelelő irói tiszteletdíj bán részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordit- 
tatik, a m ely — később meghatározandó m ódon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog  szolgálni.

Előfizetési felhívás.
Felkérjük t. olvasóinkat, hogy lapunk előfizetésének 

megújítása iránt mielöl)}) intézkedni szíveskedjenek, 
nehogy a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

T A B T A L O M .
Értesítés lapunknak kettős füzetekben való megjelenése tárgyában.
«Az Erdő* 1914. évi pénztári feleslegéből kiosztott rendkívüli 

segélyek.
Álló fák fatömegének becslése. (Béky Albert.)
A vándorcsemetekertek helyettesítéséről. (P. E.)
1000 éves tiszafa. (Monostori Károly.)
A  füstkárok és azok elleni védekezés. (T.)
Osztrák nyilatkozatok az ákácz telepítéséről. (—h.)
Abnormis üzekedés az őznél. (Gyöngyöshalászi Takách Gyula.)
A  legelő háziállatok által okozott vadkárok. (Gyulay Károly.)
Gazdasági tanácsadó: A zöldségtermelés fokozása hazánkban a 

háborús idők alatt. (Gy. K.) — Borsó- és babtermelés. (Jacz- 
kovics Miklósné.) —  Téglafalak megvédése az átnedvesedés
től. (Gy. K.)

Különfélék: Halálozás. — Nyugdíjbiztosítás. — A  tengeri hajók 
sebessége. —  A  világ szőrmeprodukcziója. —  Yizi madarak és 
a halállomány. —  Csavarok berozsdásodásának megakadályo
zása. — A  hallopások büntetése.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
lem ényei: Felhívás. — Nyugtázás. —  Üzenet.

Hivatalos közlemények: Az időlegesen két védkerületet ellátó 
erdőőrök részére engedélyezhető helyettesítési átalányok tár
gyában. —  Termőföldek bevetése ügyében.

Változásai az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Egy agglegény levele. (Steukáné-Bapcsányi Vera.)

Értesítés
lapunknak kettős füzetekben való megjelenése tárgyában.

Ismételt reklamácziók-folytán újból'értesítjük lapunk 
t. olvasóit, hogy lapunknak kóthetenkinti szétküldése 
a háborús viszonyokból folyólag nehézségekbe ütközvén, 
lapunk további intézkedésig minden hó 15-én kettős 
füzetekben jelenik meg.

A lap terjedelme nem lesz kisebb, mert az eddigi

8 oldalas füzetek helyett 16 oldalas füzeteket nyújtunk, 
viszont azonban megtakarítjuk a lap postai szétküldési 
költségeinek egy részét, a mi a lap után származó 
tiszta jövedelemhez, vagyis a lapunkra előfizető erdé
szeti altisztek javára szolgáló alaphoz csatoltatik.

Értesítjük továbbá t. olvasóinkat arról is, hogy a 
hozzánk intézendő kérdésekre sürgős esetekben levélben 
fogunk válaszolni. A szerkesztőség.

«Az Erdő» 19 1 4 . évi pénztári feleslegéből 
kiosztott rendkívüli segélyek.

Lapunk ez évi 1. és 2. számában felhívást bocsájtott 
ki lapunk kiadó tulajdonosa, az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöksége, «Az Erdőn 1914. évi pénztári 
feleslegéből kiosztandó 1500 K rendkívüli segélyek iránti 
pályázatra, olyan erdészeti altisztek, illetőleg azok hátra
maradottjai részére, a kik lapunkra 1914. évre előfizet
tek, ha hadba vonultak, hősi halált haltak, az ellen
séges betörés következtében jelentékeny kárt szenved
tek, vagy a háború folytán keresetképtelenekké lettek.

Erre a felhívásra összesen csak nyolez kérvény ér
kezett be és pedig négy máramarosvármegyei-, két ung- 
vármegyei-, egy sárosvármegyei erdészeti altiszt és egy 
hősi halált halt erdészeti altiszt özvegye részéről. Az 
altisztek az orosz betörés idejében minden holmijukat 
elvesztették.

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége február 
. hóban osztotta ki a segélyeket s valamennyi kérvényt 
figyelemben részesítette. A nyolez folyamodó összesen 
950 korona segélyt kapott, vagyis kettő kivételével min
den pályázó a 125 koronában megállapított legnagyobb 
segélyben részesült.

«Az Erdőn ezzel a ténykedésével megkezdte immár 
azt a hivatását is, hogy tiszta jövedelméből a lapra elő
fizető erdészeti és vadászati altiszteket, illetőleg azok 
családtagjait anyagilag is segélyezze.

A rendelkezésre bocsájtott 1500 koronából még fenn
maradt 550 koronából adandó segélyekre későbbi idő
pontban újabb pályázatot fogunk kiírni.
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Álló fák fatömegének becslése.
Irta: Béky Albert.

A fekvő fatörzs fatömegét legegyszerűbben úgy ha
tározzuk meg, hogy megmérjük annak hosszát és közép
átmérőjét s e két adatnak megfelelő köbtartalmat ki
olvassuk a hengertáblából.

Ugyanezt nem tehetjük meg álló fáknál, mert a fenti 
méretek közül egyiket sem tudjuk közvetlenül meg
mérni. Minthogy azonban az erdésznek gyakran szük
sége van álló fák fatömegének tudására is : idővel több
féle módot találtak ki ennek elérésére, a melyek közül 
a gyakorlatiasabbakat a következőkben ismertetem.

1. Egész fák vagy egész törzsek fatömegének lábon 
való megbecslésére —  főként ha sok törzsről van szó — 
legczélszerűbbek az «álló fák fatömegtáblái* (törzs- 
tömegtábláknak is nevezik). Ilyen régibb keletű táblá
zatok vannak az Erdészeti Zsebnaptárban s ilyen újabb 
keletűek a Grundner és Schwappach által kiadott fa- 
tömegtáblák.*

E táblák az adatokat fanemek szerint elkülönítve s 
e mellett egyik ugyanazt a fanemet is vastagsági osztá
lyokba sorozva, a másik pedig korok szerint elválasztva 
tünteti ki.

A táblázatok mellett van használati utasítás is s 
így erre itt nem terjeszkedem ki; megértésökre szüksé
gesnek látok mégis annyit megjegyezni, hogy a táblák

* Grundner u. Schwappach «Massentafeln zűr Bestimmung 
des Holzgehajtes stehender Waldbaume und Waldbestánde*. Ára 
W. Frick bécsi könyvkereskedőnél 3 K.

TÁEG ZA.

E gy a g glegén y  levele .
Ir ta : Steukáné-Bapcsányi Vera.

Szives meghívásodat, hogy a karácsonyestét nálad 
töltsem, nem fogadhatom el. Nem azért, mintha nagy 
elfoglaltságom akadályozna, hanem egyszerűen mert 
elveimmel ellenkezik, főképen pedig, mert leveledben — 
úgy a sorok között — egy kis szánakozást olvastam 
ki, a mi velem szemben ez esetben valóban nines 
helyén.

Midőn a meghívást Írtad, bizonyára lelki szemeid 
előtt állott a karácsonyi novellák szokásos agglegénye, 
ki szomorú elhagy ottságában egymagában rój ja az ut- 
czákat s könnyes szemekkel figyeli, miként gyulnak ki 
sorra a karácsonyfák gyertyái az ablakok mögött, őt 
meg senki, de senki sem várja rideg agglegényi szobá
jában . . .

Nos, biztosítlak, óriási tévedésben vagy.
Mert föltéve, hogy manapság még vannak ilyen ügye- 

fogyott alakok, azok megérdemlik szomorú sorsukat. 
Az ilyen szánandó alakok élete már csak a népies ol
vasmányokba való, ott talán még erkölcsnemesítően is 
hat az érzékeny kedélyekre. A mai modern agglegény

több ezer döntött törzs (fa) pontosan megmért és szá
mított fatömegének átlagát tartalmazzák s így pontos 
adatot csak sok törzsre együttesen adnak, mindazon
által a gyakorlatban, többé-kevésbbé záródott állomány
ban nőtt egyes fákra is többnyire megfelelő eredményt 
szolgáltatnak.

Mindkét táblázatnál szükségünk van a megbecsü
lendő fa mellmagassági átmérőjére és méterig vagy pá
ros méterig a vágáslaptól a csúcsig mért pontos ma
gasságára.

A mell magassági átmérőt átlalóval mérjük meg.
A magasság meghatározására többféle műszerünk, 

eszközünk van; legegyszerűbb azonban erre az úgyis 
mindég kéznél levő méteres.* Ennek a 4 (esetleg 3 
vagy 5) centiméternek megfelelő vonalánál, a hátulsó 
élén, a fába éles bemetszést vágunk. Készítünk hozzá 
egy 4 (esetleg 3 vagy 5, a hogy t. i. a bemetszést vág
tuk) méteres rudat, a melyről — hogy jobban látszód- 
jék —  a kérget lehántjuk.

A rudat a fáéval egyenlő állásban (függélyesen, eset
leg ferdén) hozzáállítjuk a fához. Ha egyedül vagyunk, 
annak tövéhez s ha segédünk van, akkor azzal a rúd 
alsó végét a fa vágáslapjához illesztetjük. Előbbi eset
ben a fa egész magasságából a vágáslapon aluli részt 
utólag leütjük.

Ezután a méterest a fa magasságához mérten 30—
! 50 centiméterig kinyitva, kezdő végével lefelé, lehető-

* Ideje volna már, hogy a ecollstokk»-ot magyar beszédben 
ne használjuk.

azonban másképen tudja eltölteni karácsony estéjét, 
mint azon való meddő töprengésben, hogy meg nem 
házasodott, mert nagyon is tisztában van azzal, hogy 
ezen bármikor könnyű segíteni: csak a gyűrűs ujját 

■ ki kell nyújtania . . .
Hogy belássad, miképen csöppet sem szolgáltattam 

okot részvétedre, vagy pláne sajnálkozásra, leirom ne- 
j  ked a mai modern agglegény karácsony estéj ét.

Nem említem azokat az önző agglegényeket, kik 
éppen a mai napon örvendenek annak, hogy ilyen ol- 

j csőn szabadulnak meg, míg házas barátaik annyi ren- 
i geteg pénzt dobnak ki holmi haszontalanságokra; mon- 
i dóm, azok olyan hitvány jellemek, hogy említést sem 

érdemelnek. Én csak a normális, a nagyvárosi agglegény 
karácsonyestéjét irom le, pL az enyémet, kinek sem 
anyja, sem nővére, de még fivére sincs, a kinek két 
nagyreményű csemetéje körülugrálná a karácsonyfát.

Lásd, egy óvatos agglegény elsősorban a mai napra 
nem fogad el meghívást olyan családtól, a hol bizonyos 
mértékben a karácsonyi örömökben kibiczként kellene 
szerepelnie, a miért aztán czigaretta-tárezával, kézelő- 

í gombbal vagy papirvágókéssel jutalmazzák. Részemről 
köszönöm az ilyen szereplést, de nem kérek belőle; 
ilyen helyeken a nőtlen embernek nincs mit keresnie, 
hacsak nem az agglegénytörzsnek olyan korhadt ága, 
a ki a karácsonyfa alatt akarja magát eljegyezni, mint
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lég függélyesen olyan messzire tartjuk szemünk előtt, 
hogy a bemetszést élesen lássuk. így a fától annyira 
távolodunk el, mígnem az előzők szerint tartott méteres 
kezdő vége a rúd alsó s bemetszésének éle a rúd felső 
végével éppen egybevág. Ekkor —  fejünket helyzetéből 
meg nem mozdítva — szemünket a fa csúcsára irányít
juk s ujjunk odacsúsztatásával megjegyezzük azt a 
pontot, a hol a szemsugár a méterest érintette. Az itt 
leolvasott centiméterszám adja a fa magasságát méter
ben.

Az előzők szerint megállapítván a fa mellmagassági 
átmérőjét és magasságát, még megbecsüljük annak a 
táblázat által kívánt vagy vaskosságát, vagy megközelítő
leg a korát s ez adatok birtokában kiolvassuk a táblá
zatból a fatömeget.

Van egy mód, a mely szerint álló fák fatömegét 
megközelítő pontossággal fejben is kiszámíthatjuk. E sze
rint a fának a köbtartalmát megkapjuk, ha mellmagas
sági átmérőjét magamagával szorozzuk s a szorzatot 
1000-rel (ezerrel) elosztjuk. Például 40 centiméter 
mellmagassági átmérőjű fa megközelítő köbtartalma: 
40 X  40 =  1600; 1600 :1000 =  1-6 köbméter. (Fejben : 
4 X  4 =  16; 1 *6). Ez a mód vágható korú (úgy 80 éves
nél idősebb) fáknak 7 cm.-nél vastagabb (tehát rőzse 
nélküli) fatömegét, lúczfenyőnél 28 méter, jegenyefenyő, 
tölgy és bükknél 25 méter magasság mellett elég pon
tosan adja. Ha a magasság nagyobb a fentinél, akkor 
a két fenyőnél a különbség minden folyóméterére a 
fatömegnek 3, a két íombfánál pedig 5% -át adjuk rá. 
Kisebb magasságnál ugyanennyit levonunk.

Ha gyakoroljuk magunkat, akkor a fa átmérőjét és 
magasságát idővel puszta szemmel is elég jól meg tud
juk becsülni s így a fenti mód szerint minden eszköz 
és táblázat nélkül is meg tudjuk megközelítőleg becsülni 
az álló fa tömegét, mint a hogy hosszú gyakorlat 
után meg tudja azt tenni sok favágó is.

A mellékmagassági átmérőt egyébként könnyen meg 
is mérhetjük vagy a méteressel, vagy akár araszszal is, 
ha tudjuk utóbbi hosszát. Az én középső ujjam arasza 
pl. éppen 20 centiméter. A méteressel való vastagság
mérésnél arra ügyeljünk, hogy a méteres kezdő végé
nek a fa egyik oldalához való beállításánál s másik 
oldalon a centiméter leolvasásánál szemsugarunk a 
méteresre mindég merőleges legyen.

2. A fák vagy törzsek műfát adó részének fatöme
gét czélszerűen kétféle módon becsülhetjük meg.

a) Vastagabb fáknál (40— 50 cm. mellmagassági át
mérőtől fölfelé) használhatjuk a Púk-féle tachydendro- 
métert.*

Ez több darabra szétszedhető s használatnál össze
illeszthető olyan eszköz, a melylyel a fatörzs hosszát 
és átmérőjét 7 méter magasságig majdnem pontosan 
meg lehet mérni (félig-meddig mérni, félig-meddig be
csülni). 14 méter magas fatörzsnek tehát (középátmérője 
7 méternél van) majdnem olyan pontosan kapjuk a fa- 

j  tömegét, mintha földön fektében mérnénk.
Ezzel az eszközzel a hozzávaló használati utasítás

* Szerkesztette és árulja Púk Emerich megyei erdőfelügyelő 
Zágrábban. Ára (ha jól emlékezem) 10—20 K közt van.

azt különösen a német regényekben nagyon kecsegte
tően le szokták írni. Az ilyen agglegényen persze már 
nem lehet segíteni s nem érdemli, hogy agglegény
számba vegyék. Az igazi, a meggyőződéséhez hűen ra
gaszkodó agglegényt egy egész világ választja el a csa
ládi kör karácsonyestéjétől.

Mindenek előtt tartsa szem előtt, hogy ő ott csak 
statiszta, csak azért hívják meg, hogy közönség gya
nánt szerepeljen, a ki az uralkodót (a boldog családfőt) 
élteti és ünnepeli s mindezen fáradságáért egy cziga- 
retta-tárczával, kézelőgombbal, vagy papirvágókéssel 
kárpótolják! Nem, egy önérzetes agglegény el nem tűr 
ilyen erkölcsi megaláztatást, hanem így gondolkozik: 
ha neki megvan a maga világa —  nekem is megvan a 
magamé, melyet azon fölül tetszésem szerint, mások 
beavatkozása nélkül rendezhetek!

A mai modern agglegénynek eszébe sem jut az ut- 
czán kóborolni és a kivilágított ablakokat bámulni. 
Hiszen ha karácsonyi hangulatot akar magának terem
teni, rendel magának karácsonyfát, a milyent minden 
valamire való czukrászdában készen lehet kapni, telve 
finomabbnál finomabb nyalánkságokkal, hogy ha úgy 
jönne kedve, csipegethessen .róla, mint valamikor gyer
mekkorában tette. Ügy rendezheti a dolgot a hatás 
kedvéért, hogy mikor este ajándékokkal megrakodva 
haza érkezik, már ott várja a szépen megterített asz

talra állított karácsonyfa. Mert igenis, ajándékokkal 
megrakodva jön. Önmagát ajándékozza meg. Mert ez 
már az ember természetében rejlik, hogy mindig akad
nak olyan óhajai, melyeket évközben csupa takarékos
ságból megtagad magától, karácsonykor azonban min
denki mélyebben bele nyúl a zsebébe, különösen mikor 
arról van szó, hogy előtte nagyon kedves és becses 
személyt megajándékozzon. Hogy agglegény előtt a saját 
énje a legbecsesebb, ez már a természetrajzához tarto
zik és családi állapotával vele jár és semmit sem von 
le a czél nemes voltából.

A jószívű embert karácsonykor ajándékozási ösztön 
lepi meg s valóban nem tehet róla, hogy — önmagára 
utalva lévén — önmagát ajándékozza meg fejedelmi 
módon. Persze, mellette a kiszolgáló személyzetről sem 
feledkezik meg, főképen a háziasszonyról, hogy a szoba 
mindig jól legyen fűtve és a holmija rendben tartva.

Hát mondjad, kedves barátom, képzelhetsz magad
nak valami barátságosabbat egy ilyen agglegényi szobá
nál, melyet a csinos karácsonyfa gyertyái beragyognak( 
alatta ott sorakoznak a rég óhajtott tárgyak, melyek, 
miután magunk vettük őket — ennélfogva czélszerűek; 
a kályhára helyezett fenyőág fenyveserdő illatát vará
zsolja szobámba és isteni magány békéjével tölti el? Ki 
tudja, hogy ugyanakkor nem kóborol-e az utczán egy 
olyan novellákból való érzelgős agglegény s fájó szívvel
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szerint megállapítjuk a fatörzs műfára alkalmas részének 
hosszát és középátmérőjét s a köbtartalmát ezek alapján 
kiolvassuk a hengertáblából. A fának többi, csak tűzi
fára alkalmas részét vagy szemre becsüljük meg, vagy a 
fának a törzstömegtábla szerinti egész fatömegéből levon
juk a műfát tevő részt s a mi marad, az a tűzifa.

b) Vékonyabb törzseknél a Púk-féle eszköz bár szin
tén ezélszerű, de a fa kisebb értéke nem érdemli meg 
ezt az eljárást.

Itt gyorsabban érünk czélt, ha abból a faállomány
ból, a melyben törzseket akarunk becsülni, minden mell
magassági átmérőre ledöntünk pár törzset, átmérőjüket 
a vágáslaptól minden méter hosszban megmérjük, érté
kesíthető fatömegüket is leszámítjuk s az egyforma mell
magassági vastagságú fák adatainak átlagát táblázatba 
foglaljuk.

Az egyes álló törzsek becslésénél megmérjük azok 
mellmagassági átmérőjét és 4—5 méter hosszú rúd, (a 
melyen a méterek hossza pl. a kéreg lehántásával meg 
van jelölve) melléállításával megbecsüljük a műfára 
alkalmas rész hosszát. Ha a törzsnek esetleg alsó része 
hibás s így műfára nem alkalmas, akkor feljegyezzük, 
hogy hányadik méter magasságtól hányadikig alkalmas 
műfára. Az adatokat rovatozott kimutatásba minden 
egyes törzsre külön sorban jegyezzük fel.

A törzsek fölvétele után a fent írtak szerint össze
állított táblázatból kiolvassuk, hogy ennek és annak a 
törzs műfára alkalmas részének hány centiméter a 
középátmérője s ennek és a müfarész hosszának meg
felelő köbtartalmát kiolvassuk a hengertáblából.

A tűzifát vagy szemre becsüljük meg (esetleg mind- 
| járt pénzértékben), vagy a fenti táblázatunk szerinti 

egész értékesíthető fatömegből levonjuk a műfát s a mi 
marad, az tűzifa.

Az a) módot inkább lomfáknál, a b )  módot inkább 
az egyenletesebben növő fenyőféléknél alkalmazzuk.

A vándor csemetekertek helyettesítéséről.

Halstenbek nevű holsteini német városka tekinthető 
ezidő szerint az erdei facsemeték nevelésére berende
zett legnagyobb központok egyikének. Ott a J. Hein’s 

] Söhne és a P. Pein czégek által fenntartott csemete
kerteken kivül még néhány kisebb kiterjedésű csemete
kert is van, melyekben kizárólag erdei kultúrákhoz való 

| csemetéket nevelnek.
Az erdei facsemetéknek üzletszerű tenyésztése Hal- 

stenbekben lassacskán fejlődött ki és lassacskán emel
kedett a mostani nagyarányú vállalattá.

A keletkezés eredetére nézve egy az ottani helyi 
i viszonyokkal ismerős poroszországi szaktárstól arról 

értesültem, hogy a jelzett vállalat kezdeményezője és 
megalapítója a J. Hein’s Söhne czég őse volt, —  a ki 
a kis városkában szerény viszonyok közt gazdálkodott 
és e közben gyümölcsfák és másfajta gazdasági növé
nyek termelésével előszeretettel foglalkozott.

Ez irányú hajlandósága és iparkodása a közfigyel
met maga felé vonzotta és tudomást vettek róla a 
szomszédságban lakó erdőbirtokosok is, kiktől megbiza-

nézi ablakomat, mely mögött vidám családi kört gondol, 
mialatt én magamban az asztal mellett ülök és elmél
kedem . . .  elmélkedem . . .

Persze, éppenséggel nem szabad így sokáig elmél
kedni, ez nincs az én agglegény-karácsonyesti reczep- 
temben előírva. Csak úgy egy keveset visszaemlékezünk 
az ifú éveinkre, az otthonra és szüléinkre, meg egy 
kedves leánykára, a kit szerencsénkre más vett el, aztán 
barátainkra, a kik rosszul választották meg életpárju
kat — szóval csupa kellemes dolgokra. Hogyha azonban 
e közben holmi szomorú gondolatok árnyképen nehe
zednek lelkünkre, nos, rágyújtunk egy jó szivarra, ez 
mindig jó hatással szokott lenni. De ha ezek a bántó 
árnyképek még sem akarnának szétfoszolni a szivar
füstben, ez annak a jele, hogy a karácsonyesti pro- 
gramm második részének ideje elérkezett.

Mert hát az agglegénynek kétféle karácsonyestéje 
van. Az egyik a csendes, intim otthonában, a másik 
vidám társaságban a törzsasztalnál. Ennek a törzs
asztalnak nőtlen tagjai karácsony este is éppen úgy 
gyűlnek össze, mint bármikor, azzal a különbséggel, 
hogy az asztal közepét egy karácsonyfa foglalja el s 
minden tagja a törzsasztalnak köteles ajándékot hozni, 
csak a csomag tartalmát kell titokban tartania. Mikor 
már valamennyien az asztalnál vannak, az ajándékokat 
kisorsolják s így mindenki mást visz haza. Persze, ]

megesik, hogy a sors itt is megcsufolja és egy cziga- 
retta-tárczát, manzsetta-gombokat, vagy papirvágókést 
juttat neki. De ez egészen más, mikor ilyen kétes aján
dékot szerény elvtársunktól kapunk, mint mikor azt 
egy családi boldogságban elpuhult és elbizakodott házas
ember adja. Itt a baráti körben még rossz vicczet is 
ereszthetünk az ajándék fölött, míg a családi körben 
ajándékozott czigaretta-tárczáért (az évek folyamán ka
pott 27. tárcza) még hálás köszönetét is kell rebegnünk.

És most, akár hiszed, akár nem, a legcsodálatosabb 
dolog következik. Ezeret tennék egy ellen, hogy mikor 
a kedélyek már jócskán fölmelegedtek, úgy a későbbi 
órákban, egyszer csak asztalunknál terem egy családos 
ember, majd meg utána megint egy; mert mikor le
szedik otthon az asztalt s eloltják a karácsonyfa gyer
tyáit, nincs maradása, még át kell mennie agglegény 
barátaihoz, «a szegény elhagyott ördögökhöz#, hogy ne 
üljenek úgy magukban, szegények, ma este . .  .

Az áldott jó lelkek, nem is hagynak el bennünket, 
szegény sajnálatraméltó agglegényeket — a míg úgy 
jóval éjfél után már kissé hangos kedvben más ven- 

! déglőbe nem vonulunk, hogy ott az agyonsajnált kará
csonyesténket még méltóbban befejezzük.

Neked is hasonló kellemes ünnepeket kíván barátod 
Subskriptió.
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tást nyert, hogy számukra az erdőtelepítéshez szükséges 
facsemetéket nevelje.

A czég elsősorban a kapott felhívásnak iparkodott 
eleget tenni, a mi kitűnő minőségű csemeték szolgál
tatásával sikerült is, a mely körülmény természetsze
rűen hozzájárult, hogy a megrendelések száma évről- 
évre nagyobbodott. A czég látván a csemeték tenyész
tésére fordított fáradsága pénzbeli eredményét és kellő 
mértékben való gyümölcsözését, mindinkább kifejlődött 
ez irányú üzleti szelleme és a vállalkozása iránti haj
landósága, a mihez még a csemeték nevelése körüli 
jártassága és szakértelme is járult. E tényezők hatása 
alatt jött létre a mai virágzó vállalat.

Az ekként elért kedvező eredményekről a városká
nak többi lakosa is tudomást nyervén, többen megkísé
relték az utánzást, a mi ezek számára is meghozta a 
várt sikert.

A kifogástalan minőségben nevelt csemeték jó híre 
és dicsérete mind szélesebb körben terjedt és ma már 
Halstenbek a csemetenevelés terén mintatelepnek tekint
hető, a honnan évente folyton bővített árjegyzékek bo- 
csájtatnak át a közforgalomnak.

Németországban az erdőbirtokosok nagyobb része 
nem tart fenn csemetekerteket, hanem szükségletét Hal- 
stenbekből vagy hasonló üzletszerűen fenntartott cse
metekertekből szerzi be, mert házikezelés mellett sem 
tud a mérsékelt összegben megállapított egységárakkal 
versenyezni, vagyis képtelen a csemetéket olcsóbban 
nevelni és előállítani.

Az erdőtelepítéshez szükséges csemetéknek ezekből 
a forrásokból való beszerzését indokolttá teszik a rossz 
munkás viszonyok is, melyek jelentékenyen megnehezítik 
és megdrágítják a csemeték nevelését. Az időszakonként 
végzendő munkálatokhoz nem állanak mindenkor ren
delkezésre a csemetekerti teendőket értő és a megkívánt 
jártassággal biró munkások, mely körülmény, ha a mun
kálatok nem kellő időben végeztetnek, káros befolyást 
gyakorol a csemeték fejlődésére, a mi nem igen pótol
ható.

Ezek a hátrányok különösen a kisebb kiterjedésű 
és az emberlakta helyektől távol fekvő vándor csemete
kertek fenntartásánál jelentkeznek, mert nagy kiterje
désű központi csemetekerteknél állandó munkásokat 
lehet alkalmazni, a kik számára az egész éven át, min
den időszakban akad foglalkozás a különböző munká
latok végzésére körül.

Az állandó és vándor csemetekertek összehasonlítá
sánál mutatkozó előnyöket és hátrányokat már sokan 
megvitatták, s azért ezúttal csak kiemelni kívánom a 
vándor esemetekertek hátrányai közül azok létesítésé
nek fölötte költséges voltát, különösen abban az eset
ben, ha a csemetekert a beerdősítendő vágás területén 
terveztetik, a hol a talaj, annak rigolirozása közben 
minden tuskótól és kőtől megtisztítandó, továbbá el
maradhatatlan annak kellőképen való aprítása, felüle
tének egyengetése és az egész területnek bekerítése és 
körülárkolása. Mindezen előmunkálatoknak gondos el
végzése mellett — legtöbb esetben — mégis csak vad és

darabos föld áll rendelkezésre, mely az apró szemű 
erdei magvak befogadására nem egészen alkalmas és 
az első években nem nevelhet oly gyökérzettel biró 
csemetéket, mint a hosszabb mívelés és a légi behatás 
által finomított és termékenynyé vált talaj.

További hátránya a vágásterületen létesített vándor 
csemetekertnek, hogy abban az időben, a mikor a vágás
területről a hó már elolvadt és a föld melege az ültetési 
munkálatok kezdését már lehetővé teszi, a csemetekert 
talaja a behatolt nedvesség által annyira ingoványos, 
hogy a csemetéket nem lehet kiemelni, mely miatt az 
ültetési munkálatok foganatosítását el kell napolni.

A felsorolt munkálatok teljesítése körül felmerülő 
költségek legtöbb esetben oly nagyok, hogy azokat ösz- 
szegezve, elégségesek hasonló területtel biró beltelek, 
vagy legalább is az erdő alján lévő jó minőségű szántó
föld vásárlására.

A vándor csemetekert pedig, midőn a közelben fekvő 
vágások és egyéb területek beerdősítése és beültetése 
megtörtént és elvégeztetett, hivatását teljesítvén, mint 
ilyen megszűnik és a nagy költségekből legfeljebb a 
hálós drótkerítés menthető meg a következő, nagy távol
ságban létesítendő vándor csemetekert számára.

A felsorolt hátrányok ellensúlyozását és a vándor 
csemetekertek előnyeit úgy lehetne biztosítani, ha a 
csemete-szükségletek tenyésztése és nevelése ugyanazon 
községben eszközöltetnék, a mely község határában az 
erdősítés tervbe van véve.

A község éghajlata többnyire hasonló az erdősítendő 
területek égalji viszonyaival, a talaj összetétele is ha
sonlónak mondható, és így azok a föltételek teljes ki
elégítést nyernek, a melyek a vándor csemetekertekhez 
fűződnek.

A csemeték nevelését és gondozását pedig — a hal- 
stenbeki eljárásnak megfelelően —  a községben lakó 
egyes értelmes gazdára vélem bízni és e czélból a köz
ségházán tartandó magyarázó előadás alkalmával lehetne 
kipuhatolni, kik volnának hajlandók a csemeték üzlet
szerű nevelésére vállalkozni.

Kis mértékben tehát utánzása volna ez az eljárás 
a halstenbeki csemetekertek keletkezése körül elől is
mertetett módozatnak és nem kételkedem — csak akad
jon egy-egy úttörő vállalkozó —  hogy rövid időn belül 
többen fognak a példa követésére jeletkezni.

Faluhelyen minden gazda portájához tartozik kisebb- 
nagyobb kiterjedésű konyhakert, melyből egynéhány 
ágyat könnyen fordíthat csemetenevelés czéljaira és 
ugyancsak könnyen végezheti egyidőben a zöldséges 
ágyak mellett a csemetesorok ápolására szükséges 
munkát.

Természetes, hogy kezdetben és első alkalommal 
a vállalkozók kellő útmutatásban részesítendők a te
nyészteni kívánt tű- és lomblevelű csemeték körül vég
zendő munkálatok mikéntjéről. Az erdei magvak is 
szolgáltatandók volnának a megfelelő mennyiségben, 
melyek költsége annak idején a csemeték árából levo
násba. hozható. írásba foglalandók volnának az egység
árak, a melyek a bemutatott minta szerint nevelt cse
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metékért azok átvételekor fizettetnek, hogy ez adatok 
alapján a kecsegtető bevétel már előre megkedveltesse 
a vállalkozást.

A vándor csemetekert létesítése körül viselendő te
temes befektetési költség mintegy megtakarításnak te
kinthető. mert a csemetéknek abban házilag történő 
nevelésével felmerülő kiadások csaknem fedezik a cse
meték vételére megállapított egységárakat.

Szembeötlővé válik a csemeték beszerzése körül kí
nálkozó eljárás egyszerű volta.

Az erdőtelepítésnél kiültetésre kerülő csemeték iránti 
érdeklődés — minthogy azok a községbeliek által ne
veltettek — továbbra is megmarad és bizonyára nagy 
figyelem kötődik azok további fejlődéséhez.

Ez a körülmény nem hagyható kellő értékelés nél
kül; —  a község lakóiban önként kifejlődik az erdő 
iránti szeretet, melynek üdvös következményeként az 
emberek leikül etében beálló jobb Ízlés, nemesebb gon
dolkodás és hasznos cselekvés fog jelentkezni. P. E.

1000 éves tiszafa.

Egy S. S. jegyű német iró a «Blattéi- für die deut- 
sche Hausfrau» czímű lap 1914. évi 22-ik számában 
következőket Írja arról a fa-Matuzsálemről, melyet itt 
fotográfiái felvétel után bemutatunk:

Ez a tiszafa (Taxus baccata), németül Eibe, való
sággal ritkaságszámba megy ma már Németországban ; 
csak itt-ott bukkan rá a vizsgálódó egy-egy ilyen fára, 
a melyről a nép ajkán egész mondakör forog arról, 
hogy e fa levelei- és gyümölcseiben titkos erők laknak.

Ennek a fának rendkivüli s z ív ó s  természetet tulaj
donít a német nép és élettartamát, mivel a valóságban 
bebizonyíthatóan ismeretesekké váltak ezer évet meg
haladó korú fák, 2000 évre teszi.

Ilyen az is, a melyet itt bemutatunk.
Ez a tiszafa ma is él, virágzik és gyümölcsöt hoz, 

a német Burg Batbban Traar Crefeld mellett egy ősrégi 
lovagbirtokon, mely jelenleg Max Winkélmann nyug
díjas katonatiszt tulajdona.

Burg Rathról mint lovagvárról már a 14. századbeli 
okmányok megemlékeznek. Ebben az időben ez a vár 
a Pilgrim de Royde nevű híres lovag őseié volt. A 15., 
16. és 17. században sorban a Hüls lovagé, a Wirikel- 
hausen, Metternich és Loen Lehnstráger nevű urasé- 
goké volt, majd a 18. században báró Kleist Lajos 
János óbesteré, aztán ennek özvegyéé Taufkirchen gróf
nőé, jelenlegi tulajdonosa pedig Max Winkélmann.

Ez a tiszafa tulajdonképen 1100 éves, de tulajdo
nosa mint ezer évest mutogatja az érdeklődőknek. Ez 
a több mint 10 méter körterjedelmű lombozató fa oly 
törzs derekán nyugszik, a melynek a földszinétől két 
méter magasságban mért kerülete öt méter, a legkinju- 
lóbb ága pedig a földtől 11 méternyi magasságban vég
ződik.

Feljegyzések szerint 60 év előtt hatalmas lombo
zatát egy villámcsapás csúnyán megviselte, (ez látszik

1000 éves tiszafa.

a képen), azonban ennek daczára máig is minden év
ben meghozta a maga vörösen színezett gyümölcseit.

Idők folytán sok vadásztársaság s egyéb gyülekezet 
jött össze e fa alatt s fogyasztotta ott lakomáját, a 
mely társaságok a legfőbb úri körökből kerültek ki.

Mi mindent regélhetne a fák e Matuzsáleme, ha be
szélni tudna, azokról a történetekről, a melyeknek 1100 
esztendő alatt tanúja volt. Monostori Károly.

A füstkárok és az azok elleni védekezés.

Általánosan ismeretes, hogy a különféle vegyi gyá
rak, továbbá a kokszművek, pörkölök, fém- és vaskohók, 
8 végül az élénk forgalmú vasútvonalak mentén még 
a mozdonyok füstje is nagyon Mros hatású a kör
nyező növényzetre.

A füstkárokat a különféle üzemek füstjében kisebb- 
n agy óbb mennyiségben megjelenő maró és mérgező 
hatású kénsav, sósav, salétromsav, ólom, higany- és 
nátrongőzök, chlórgáz stb. idézik elő a növényzeten. 
A fás növényzetre legkárosabb ezek közül a kénsav.

A fenyőféléknél az állandó füst okozta kár a tűk 
színeinek elváltozásában, megsárgulásában, majd a füst 
terjedése irányába eső törzsek, állományok betegeske
désében, s végül azok egy részének kiszáradásában, el
pusztulásában nyilvánul. A füst mérgező hatása — az 
ez irányban szerzett tapasztalatok szerint — rendesen 
a törzsek csúcsán és fiatalabb ágain a levelek bete
geskedése, utóbb elhalása révén vehető észre, a minek
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következménye pedig a koronának megritkulása, később 
a nagyobb levélvesztés folytán a törzs kiszáradása.

Lombos állományok törzseinek levelein különféle 
színű, a füstben levő mérges anyagok behatása követ
keztében, többnyire vörösbarna foltok keletkeznek, a 
mik későbben állandóan nagyobbodnak, míg végül a 
levelek kellőleg nem táplálkozhatván, elszáradnak s le
hullanak, 8 aztán idő múltával maga a törzs is ki
szárad.

Tapasztalás szerint a lúcz-, jegenye-, erdei- és vörös
fenyőre igen ártalmas a füst. A lombfák közül a füst
károkkal szemben legérzékenyebb a bükk, míg a tölgy 
a legnagyobb ellenállóképességű. A fiatal és idősebb 
zárt állományok általában jobban ellenállának a füst
károsításnak, mint a túlkoros állományok avagy a közép
erdők főfái. Erőteljes talajon és kedvező égalji viszo
nyok között nőtt egészséges, erős állományok a füst
károkkal szemben nagy ellenáll óképességűeknek bizo
nyultak.

A füst által okozott kár kiterjedése, a füst tömege, 
állandó volta és vegyi összetételének minősége szerint 
az állományokon különféle alakban és mérvben szokott 
jelentkezni. Néha alig észrevehető foltokban, sávokban 
ismerhető fel, máskor meg néhány száz, sokszor pedig 
több ezer méternyi távolságra is észlelhető a füstkár 
az állományokon, s illetőleg a füstöt termelő üzem 
környékén levő növényzeten. A füstkárosítás rendesen 
az illető vidékek állandó szélirányában szokott jelent
kezni.

Füstkárosításoknak kitett erdőrészekben az ú. n. 
füstfelfogó védőpászták alkalmazását ajánlják. E védő- 
pásztákon, — melyeknek szélességét a füst mérgező ha
tását illetőleg a kérdéses helyeken szerzett tapasztala
tok eredménye szerint mindig nagyon szélesre kell 
megállapítani, — a füsttel szemben nagy ellenállóképes- 
sóget tanúsító fanemeket, főleg tölgyet kell megtelepí
teni s azokat magas törzsűekké kell nevelni, hogy a 
mögöttük levő állományokat a füstkárok ellen megvéd
jék. Természetes, hogy az ily pásztákon a törzseket 
csakis szálalással legczélszerűbb annak idején kihasz
nálni.

Újabban az érdekelt gyárak, kohók stb. részint a 
füstkárok nagyságának, s illetve a füstkárok következ
tében mind gyakrabbá váló perek számának apasztása 
és elkerülése czéljából, részint pedig a füsttel elszálló 
értékes vegyi anyagok felfogása, leüllepedése és értéke
sítése okából külön e czélra alkalmas csatorna-rend
szerrel egybekötött igen magas kéményeken át vezetik 
el az üzemeikben keletkezett füstöt. T.

Osztrák nyilatkozatok az ákácz telepítéséről.

A marchfeldi (Alsó-Ausztria) ákáczerdősítések meg
tekintése alkalmával lovag Guttenberg Adolf, cs. kir. 
udvari tanácsos, az osztrák erdészet feje, így nyilatko
zott: 1911. évben az osztrák erdészeti egyesülettel ta
nulmányi kirándulást tettem Magyarország déli részeibe,

a hol nagy kiterjedésű ákáczültetvényeket láttunk; való
ságos oázisok voltak ezek a sivatagban! Egyetlen ma
gaslatról több mint 20,000 ákáczültetvényt lehetett látni, 
tehát valóságos ákácztengert. Én ugyan nem vagyok a 
mellett, hogy mindenütt ákáczot ültessünk, mert nem 
kell mindent egy kártyára feltenni, de azért magam is 
azt tartom, hogy az ákáczot nálunk is nagyobb mérv
ben kellene kultiválni. Az ákácz ugyanis nagyon hasznos 
fanem, mert már 30 éves korában piegfelelő anyagot 
nyújt s igen számottevő árt lehet érte kapni, úgy hogy 
tenyésztését pénzügyileg is előnyösnek kell mondanunk.

Guttenbergnek erre a kijelentésére Syrutschek fő- 
erdőtanácsos különös örömét fejezte ki a fölött, hogy 
Guttenberg udvari tanácsos úr az ákácz pártolói közé 
állott. Nekem is volt alkalmam, — mondja Syrutschek, — 
Magyarországon több birtokon az ákáczot tanulmányozni 
s habár ott a viszonyok, pl. a legfelsőbb családi alapít
ványi birtokon, sokkal kedvezőbbek is az ákáczra, mint 
nálunk, különösen futóhomokokon oly nagy kiterjedésű 
ákáczerdősítéseket láttam, hogy már akkor megérlelődött 
bennem az a nézet, hogy az ákáczot nálunk is nagyobb 
érvényre kell juttatni. Én az ákáczot Marchfeldre min
den tekintetben igen megfelelőnek tartom és a gazda
ságra nézve is előnyös, mert fája kitűnő szőlőkarót ad. 
Az ákácz a méhészekre is hasznos, s magam láttam, 
hogy a virágzó ákáczerdők valóságos lakmározó helyei 
voltak a méheknek, a hol kitűnő és dús táplálékot 
találtak.

Örömmel látjuk, hogy osztrák kollégáink nálunk 
szerzett tapasztalataikat saját javukra már is felhasz
nálják. (—h.)

Abnormis üzekedés az őznél.
Ir ta : Gyöngyöshalászi Tákách Gyula.

Az őz és zerge üzekedik; a szarvas és dámvad rigyet. 
Magát a szarvasbőgést sok helyen rigyetésnek nevezik 
s így fel kell tennünk, hogy ez főként az űződés alatt 
a bikák által hallatott és szivet remegtető édes zenére: 
a bőgésre vonatkozik. Az őz és zerge nem bőg, tehát 
ezeknél nem használtatok a «rigyetés#, hanem az «üze
kedés i). Az én magyar fülem ugyan mindig vitustánczot 
jár, ha a bőgésre a rigyetés kifejezést hallom; mert — 
tudja Isten —  valami azt súgja nekem, hogy ez a szó 
nem is a magyar nép ajkán termett, s ha mégis ott 
termett, nem a bőgősre hanem magára a fajfenntartás 
aktusára vonatkozik.

Jól tudjuk, hogy a magyar minden állatnál más 
kifejezést szeret használni. Akármennyire használják 
tehát egyes vidékek vadászai a rigyetés szót, én bizony 
nem tudóm bevenni s csak megmaradok az igen találó, 
ösztönszerű «bőgés» mellett. Miért apaszszuk a magyar
nak annyira jellemző és kedves metáfora-kincsét? Szebb 
is, rövidebb is, meg találóbb is.

Épp úgy víz jön a fogamból, mikor azt hallom, 
hogy: «barczogott a bak!» Micsoda kényszeredett mű
szó ez? Hol termett, ki csinálta? Ha már —  igen 
helyesen — hangutánzó szót használunk, akkor legyen az
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jól lekótázva! Hol diskurálnak a bakok úgy, hogy: «barc»? 
Talán Szerbiában; mert a magyar bakok azt mondják, 
hogy: beeö—beeö—beö—beö—beö—böh. Használja aki 
akarja a barczogást, én a böhög kifejezést tartom helyes
nek. A kinek ez nem tetszik: használja inkább az elég 
jelentős «riaszt» szót (schreckt), mint a barczogást, ha 
őzről s nem mókusról beszél; mert a mókus makogása 
inkább közelebb áll a «barcz»-hoz, mint a bak beeö-je. 
Tehát az őz üzekedik, borít és böhög, vagy riaszt; a 
szarvas üzekedik (rigyet), borít és bőg; a tehén riaszt 
vagy böhög.

Az őzek üzekedése évente háromszor szokott meg
történni : két hamis és egy valódi. A hamis üzekedés 
deczemberben és májusban folyik le. Ez csak a bakok
nak amolyan késői és korai haszontalan fellobbanása, 
mint az öreg ember és a harmadik gimnázista szerelme. 
Nagy lótás-futás, de semmi eredmény. A két tréfa- 
üzekedés közül azonban a májusi a tüzesebbik és komo
lyabbik. Május hóban a bak kész a vedléssel, az agancsa 
barna s a gazdagon terített májusi asztal összes cseme
géje a test gömbölyödésére, a vér szaporítására fordít- 
tatik. Erősnek, könnyűnek érzi magát a bak s a mint 
a víz tükrében meglátja a májusi nap fényében ragyogó 
vörös ruháját, csillogó hegyű új agancsát, nem csoda, 
ha neki bolondul s kedve szottyan verekedni, udvarolni. 
Rögtönöznek is olyan parázs dulakodást, dísztornát és 
üzekedést, hogy csak úgy repülnek a levegőben a még 
belül gyenge, éretlen agancsok ágai s a szegény, szemér
mes sutáknak a nyelve kilóg belé. De ha borításig jut 
is a dolog, megtermékenyítésről szó sem lehet. Gondos
kodott arról a jó Isten, hogy januárban ne születhes
senek gidák a biztos pusztulás számára, mert nem adott 
a bakoknak májusban érett ondót.

Julius hóban azután megérnek, termékenyítővé válnak 
az ondószálak, megkezdődik a valódi üzekedés s meg
történik az eredményes borítás. Ez az üzekedés julius 20. 
és augusztus 20—22. között szokott lezajlani s rend
szerint két hét alatt befejeződik. Ámbár a nemi ösztön 
felébredése individuális, mégis a klimatikus viszonyok 
szabályozzák, főként annak kezdetét. Sík vidékeken, 
a hol korán februárban elmegy a hó s márcziusban 
beköszönt a tavasz, Ott már júliusban lezajlik az űződés. 
Középhegységekben, a hol valamivel később fakadnak 
a rügyek, de azért még elég rendesen jön meg a tavasz, 
ott julius 26—28-tól augusztus 8-ig tart az üzekedés; 
az északi megyékben, magas hegységekben pedig, a hol 
még áprilisban is nagy a hó, ott augusztus 10. és 25, 
között folyik a kergetődzés. Végtelen bölcsességgel úgy 
rendezte be ugyanis a Mindenható, hogy az apró, gyenge 
kis gidák ne havon lássák meg a napvilágot, hogy ned
ves szőrüket, gyenge tagjaikat ne a fagyos tél halálthozó 
hideg szele fújja meg, hanem a langyos, éltető tavaszi 
szellő. Ugyanez az oka annak is, hogy délen, Baranyá
ban, Somogybán, Zalában már augusztus 20—25-én bőg 
a bika, míg a fenyvesekben csak szeptember 18 körül.

A deczemberi hamis üzekedés a leglanyhább és leg
szórványosabb. Vannak egész megyék, a hol deczember- 
bep a bakoknak eszökbe sem jut a paráználkodás. Miú’

den jól nevelt bak tudja, hogy suta fejjel nem illik 
ilyent cselekedni. Aligha közel nem járok a valósághoz, 
ha azt mondom, hogy ez inkább a meddő suták szívé
ben támad s nem a bakokéban. Az öreg nénék addig 
kaczérkodnak a szegény férfiakkal, míg csak hamis gon
dolatokat nem szuggerálnak egyikbe-másikba. Azért is 
olyan szórványos a deczemberi üzekedés, mert leginkább 
ott jelentkezik, a hol sok a suta s így a meddő is.

A régi vadászok látták az ilyen meddő s kényszerült 
téli üzekedést, borítást s mivel az ébrény fejlődése is 
csak deczembertől észlelhető: kimondták a szentencziát, 
hogy az augusztusi, májusi a hamis és a deczemberi 
az igazi; vagy még czifrábban, hogy az ünők (üszője 
a szelíd marhának van) augusztusban, a vén suták 
deczemberben lesznek beborítva. Ha ez igaz volna, elő- 
állana az az igen furcsa helyzet, hogy az ünő 9 hónapig, 
a vén suta 47a hónapig lenne hasas; mert hát a mi 
őzeink bizony mind április végétől május végéig ellenek. 
Ritka kivételek fordulnak ugyan elő, de a késői ellés- 
nek rendszerint az a magyarázata, hogy egy bak, mind
járt az üzekedés legelején, vagy közvetlen előtte meg
sebesül (lövéstől vagy verekedés közben) s szegény pára 
a kórházban nyög azalatt, míg a többiek a mézesheteket 
élik. Ámde a felgyógyult bakban is fellobban az erő
szakkal elaltatott nemi ösztön, a sebesüléskor érett ondó 
pedig nem vesztvén el termőképességét: eredménynyel 
udvarol az őszi hónapokban is. Az ilyen bak nekivág 
a világnak s addig keres, míg egy meddőn maradt, vagy 
elvetélt sutára nem akad, a mely udvarlásaira megindul. 
Ennek eredménye azután az az egy vagy két júliusi, 
augusztusi gidácska.

Az igazság az, hogy a suta méhében lévő pete a 
julius-augusztusi üzekedés alatt lesz megtermékenyítve. 
De ez a pete deczemberig semmit sem fejlődik, alvó
pete marad. Deczemberben azután nekiindul a rohamos 
fejlődésnek, s 41 a hó alatt ellésreérett a gida. Ez a 
körülmény, a fejlődés stagnálása vezette félre az örégeket 
a deczemberi üződés, illetve termékenyítés kimondásánál. 
Való igaz, hogy szabad szemmel nem is konstatálható 
a megtermékenyültség, a vemhesség ténye, de ma már 
mikroszkopi vizsgálat útján kétséget kizárólag be lett 
bizonyítva, hogy az alvó pete augusztus végén mind 
megvan termékenyítve. Ebből önként folyik, hogy a 
deczemberi szórványos űződés csak amolyan Potifárné- 
teremtette móka, kelletlen udvariasság. De hogy is lehetne 
azt feltenni, hogy az őzek igazi üzekedése deczemberre 
esik, mikor a bakok fején nincsen agancs, csak amolyan 
kis puha, szőrös kolbászvég? Ki hallott udvarlást, tet- 
szelgést, harag, verekedés nélkül? A fajfenntartás körül 
az agancsnak igen fontos szerep jutott, jobban mondva 
az agancs kizárólag erre a czélra lett teremtve, nem 
pedig azért, hogy a bak vagy pedig a szerencsés vadász 
feszíthessen vele.

A természetes és szükséges kiválasztódást (a hol nincs 
meg, ott degenerál a vad) az agancs okozza és segíti 
elő. Egy ősi, egészséges állapotban levő vadállományban 
annyi a hímnemű ivar, mint a nőnemű, sőt valamivel 
több, Mivel egy feleséggel az öregebb, kifejlett bakok
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vagy bikák nem érik be, küzdelemre kerül a sor és 
annak lesz több hitvese, a melyik erősebb és el tudja 
venni a másiktól. Ennek azután az a fontos és üdvös 
következménye, hogy a sutákat a legerősebb bakok borít
ják be s biztosítják az egészséges erős generácziót. 
A páros viaskodások pedig az aganescsal lesznek meg- 
víva s minthogy az erősebb, hosszabb agancs nagyobbat 
üt, kivédhetetlenebbül bök : a legerősebb agancsú s rend
szerint öregebb bakok lesznek a győztesek. Hogy a túl- 
öreg, s tenyésztésre már nem alkalmas hímek ne ural
hassák a helyzetet, arról úgy gondoskodott a Mindenható, 
hogy ezeknek visszafejlesztette az agancsát (visszarakott 
vén nyársasok) olyanra, mint a tenyésztésre még nem 
alkalmas fiatal egyedekó. így szabályozza az egészséges 
kiválasztódást az agancs, a mi mindig a borítási képes
séggel és jósággal áll egyenes arányban.

A legelő háziállatok által okozott vadkárok.
Irta:. Gyulay Károly.

A hasznos vadban nem csupán az ember és a lő
fegyver, hanem a ragadozó állatokon kívül a legelőkre 
járó háziállatok is okozhatnak károkat. Ezek a kártéte
lek mivel nem általánosak, nem is közismertek, viszont 
egyes helyeken eléggé érzékeny károkat okoznak ahhoz, 
hogy velük foglalkozzunk.

Alig van szaka az évnek, a mikor a legelésző házi
állatok megjelenése a vadászterületek körzeteiben ne 
jelentene kisebb-nagyobb fokú károkat, mégis nálunk 
főként a tavasz az az évszak, a melyben leginkább akad 
alkalma károkat okozni a vadállományban.

Kezdjük a sort a legártalmatlanabbnak látszó, sze
líd, mindenkitől beczézett házigalambbal. A legelőn, 
réteken a hasznos vad némelyikének búvó, fészkelő, 
finevelő helyet nyújtó vetésben tavasz beálltától kezdve 
a házigalamb állandó vendégként jelentkezik. Jelenlété
vel, nagyobb tömegeivel ide-oda röpködő, folytonos zajon
gásával a hasznos vadat éppen a kiméleti időkben nyug
talanítja, riasztja, veszélyezteti. Külföldön, kivált Német
országban sem intézkedik a vadászati törvény ilyen 
esetekben; mindamellett rendőrhatóságilag történik in
tézkedés. A szövetséges államok túlnyomó esetben leg
alább is a galambok zálogolásával védekeznek a vad
kártevők ellen.

Nálunk és a szomszédos Ausztriában a galamb a vad
kárt okozók sorában nem szerepel, viszont annál több 
figyelmet fordítunk az olyan vadkárok elbírálására, a 
melyeket a háziállatok, főként a sertés, a juh, a kecske 
és a szarvasmarha okoz legelése közben a vadászterü
leteken. A német államok közűi egyik-másik ugyan
azokat a szabályokat követi, mint mi vagy Ausztria. 
Legkevésbé szigorú e téren Bajorország; bár éppen ott, 
aránylag nagyszámú szarvasmarha-állománya mellett, 
a kíméletes irány nem eléggé indokolt.

Igazán érzékeny vadkárokat a nagyobb gulyák, mé
nesek és kondák ott okozhatnak, a hol legelésük köz
ben a vadászkulturák főbb érdekeit veszélyeztethetik. 
A méneseket kikapcsolhatjuk a sorozatból, a mennyiben

pl. a Hortobágy jellegzetes lóállománya leszámításával 
.az egyebütt korlátok közé hajtott ménes a vadkár- 
I tételek okozásának lehetőségeitől el van zárva.

Nálunk döntvények intézkednek és tartalmaznak 
olyan szabályokat, a melyek a legelésző állatok által 
okozott károkra vonatkoznak. Németországban a vadá
szati törvény 368. §-ának 9. szakasza terjeszkedik ki 
teljes részletességgel az ilyen kártételekre. Az ebbeli 
kihágásokért nem csupán birsággal sújtja a törvény a 
tettest, hanem 14 napig terjedhető fogsággal is. Maga 
a kártérítés ügye a polgári bíróságok hatáskörébe tar
tozik, a hol az idevágó törvények a kártétel magánjogi 
kártalanítását is kimondják.

A tényleges kár megállapítása, illetőleg a bizonyí
tási eljárás pontos keresztülvitele, alig okozhat nehéz
ségeket. A dolog megvilágítására elég egy példa is. Ha 
pl. valamelyik háziállatunk süldőnyulat, fogolycsibét, 
fáczánt s más egyéb hasznos és értékes vadat tapos le, 
a tényleges kárösszeg megállapítása nem fog nehézséget 
okozni. Persze szakértők véleményének meghallgatása 
mindén kétségesebb esetben annyival is inkább ki
kérendő, mert az a körülmény, hogy a hasznos vadat 
valaminő háziállat eltaposta, megsemmisítette, még nem 
az egyedüli kár, a mely a vadászterületet és hasznos 
vadállományát érte. Legelés közben ugyanis a háziálla
tok egyúttal a hasznos vad többi állományában is nyug
talanságot, zavart, félelmet, tovavándorlási kényszert 
idézhetnek elő. Ez az állapot tehát még nagyobb kárt 
jelent a vadászterületekre, mint egy-két süldőnyul vagy 

- egyéb vad elpusztulása.
Ugyancsak érzékenyek azok a károk, a melyeket a 

legelő állatok az amúgy is oly nehezen védhető s költ
séges erdei legelőkön okoznak.

Az erdei legelők kérdése végleges rendezés előtt áll 
nem csupán nálunk, hanem a német államokban is, 
mindamellett még mindig akad kisebb-nagyobb olyan 
erdei legelő, a melynek igazi jelentőségével nincsenek 
tisztában; néhol még ott sem, a hol a legelőt egyéb
ként mívelés alá veszik. Krassó-Szörényben, Erdély több 
megyéjében s az Északkeleti Kárpátokra támaszkodó 
megyék egyikében-másikában még ma is elegendő szám
mal találunk ilyen elhagyott erdei legelőket, de Német
ország őem mentes ezektől.

Sok nehézséget okoz az a körülmény is, hogy a 
mívelés és gondozás alá kerülő erdei legelőkön a munka 
s illetőleg a legeltetés éppen akkor a legnagyobb mérvű, 
tehát vadat zavaró és nyugtalanító, a midőn a vad
állomány leginkább ráutalt a védelemre. Értem ez alatt 
a párzás s még inkább az ellés időszakát. így pl. május 
és junius hónapokban, vagyis őzcserkószeteink idején, 
az erdők legtávolabbi mélyén fekvő erdei legelők a 
legelő marhától a leglátogatottabbak. Elkerül azokra 
ilyenkor mindenrendű legelésző háziállat, de mégis szá
mánál fogva mindenkép a szarvasmarha az, a mely a 
vadállományban a legjelentősebb kárt okozza. Nemcsak 
a nyugtalanítás, hanem az is fenyegeti a zsengekorú 
őzgidát, hogy a szarvasmarha felöklelheti, agyontapos
hatja. Hogy az ilyen esetek elég gyakoriak, azt maguk
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a pásztorok is igazolják. A gyanútlan őzgida akárhány 
helyen maga csatlakozik a gulyákhoz, a hol vesztére 
aztán agyonnyomják, letiporják; legjobb esetben rug
dalják. Áll ez főként az olyan őzgidákról, a melyek 
valaminő okból a szoptatóanyától elszakadtak. Ilyen 
esetekben mintegy érthető, hogy az elárvult vadak köze
lednek a szarvasmarhákhoz, kivált a tejelő állatokhoz. 
Fajrokoni érzet ösztöne, talán tejszag stb. mintegy oda
vonzza őket.

Kétségtelen, hogy a gondozottabb erdei és havasi 
legelők zamatos füvei a háziállat-állomány táplálásánál 
jelentős rendeltetéssel bírnak. Az évnek olyan szakában, 
a midőn leghosszabbak a napok, néhol már hajnali 
3 órától kezdve este 9-ig künn legel a gulya. Minél 
távolabb esik a legelő a lakott vidékektől s illetőleg 
minél közelebb határos az a hasznosvad tartózkodási 
helyeivel, annál zaklatottabb lesz ott a vad sorsa s 
annál eredménytelenebb a cserkészés és egyéb vadászat
mód. Olyan vadászterületeken, a hol a bérlő magasabb 
bérösszegeket fizet azért a pár elejtett vadért, a miben 
kedvtelését is találja, olyan áldozatokkal terheli magát, 
a melyekért csak a kedvező lőstatisztika eredményei 
képesek kárpótolni. Ha már most a legeltetés miatt 
elesik a remélt eredményektől, vagy csak korlátozva is 
van vadászatai gyakorlásában, kárpótlást bizonyára nem 
találhat abban, ha valamelyik legelő állat gazdája egy- 
egy elpusztult őzért megfizeti azt a becsárt, a mit 
javára megítélnek. Az elmaradt vadászélvezetért s a be
fizetett magas bérösszegért ez igazán nem fog kárpót
lást nyújtani.

Még csekélyebb számú, néha 1— 2 darabból álló 
szarvasmarha is károkat okozhat azáltal, hogy foglyok, 
fáczánok, fürjek s más hasznos apróbb vad fészkelő 
helyeit, fiókjait, tojásait összetiporja. A tényleges kár 
megtérítése aligha fogja kárpótolni a fogolyterület tulaj
donosát azért, a mit elveszített. Kivált a fogolynál a 
tojó, amúgy is oly könnyen elriasztható; elég az, ha a 
tehenek közeledése elzavarja tojásairól, a melyekhez 
soha többé vissza nem tér. Az a 15—20 tojás, a melyet 
elhagyni kénytelen volt, kétségtelenül egy jelentékeny 
fogolyállomány jövőbeli törzsét képviselte. Az így el
maradt szaporulat egy-két év leforgásával tekintélyes 
állományt adott volna.

A vadászterületek és a legelőterületek tulajdonosai 
mindenkor egymást megértő támogatással igyekezzenek 
tehát mindazt elhárítani, a mi a vadállománynak ártal
mára lehet.

Gazdasági tanácsadó.
A  zöldségtermelés fokozása hazánkban a háborús 

idők alatt. A zöldség- és főzelékfélék termelésének fo
kozása, a jelenlegi élelmiszer drágaság és élelmiszer 
szükség mellett, nem csupán hazafias kötelesség, hanem 
valósággal kényszerítő követelmény is. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület, felfogva a helyzet rend
kívüli jelentőségét, legutóbb megtartott növénytermelési

szakosztályi ülésén elhatározta, hogy az országnak zöld
ségtermelésre legalkalmasabb vidékein 100—120 kisebb 
gazdálkodóval fog zöldségtermelési és ezzel kapcsolatos 
műtrágyázási kísérleteket is végeztetni.

A gróf Dessewffy Aurél v. b. t. t. elnöklete alatt 
megtartott ülésen hazánknak a növénytermelés terén 
kiváló szakférfiai majdnem teljes számban vettek részt. 
Az ülésen határozatilag kimondották, hogy az OMGE 
1915. év tavaszán első sorban a konyhakerti- és zöldség
termelési kísérletek minél nagyobb arányú bevezetésére 
és keresztülvitelére helyezi a fősúlyt. Németország és 
Hollandia magas fejlettségű zöldségtermelési munkálko
dásáról nem is szólva, most már Magyarországon is több 
kedvező kísérletek eredményei állanak rendelkezésre. így 
nevezetesen egyebek közt a nagybányai m. kir. állami 
népiskolának jelenleg a harcztéren időző lelkes vezetője 
Várady József folytatott ez irányban tavaly is igen szép 
eredményű zöldségtermelési kísérleteket, legkivált fejes
káposztával, paradicsommal és sárgarépával. Ezek a 
kísérletek ott, a hol egyben okszerűen műtrágyáztak is, 
kát. holdanként 300— 600 korona tiszta jövedelmi ter
méstöbbletet eredményeztek.

Minthogy legkivált az alföldi vármegyék egyes tájain 
a zöldségtermelés terén már eddig is igen számottevő 
termelési és kiviteli eredményeivel találkozunk, az 
OMGE az idei zöldségtermelési kísérletek keresztül
vitele czóljából Szeged, Kecskemét, Nagykőrös, Czegléd 
és Dunapataj vidékeit jelölte ki. Zöldségtermelés szem
pontjából már eddig is kiválóan alkalmas és Budapest
hez mint főfogyasztó piaczhoz aránylag legközelebb eső 
olyan pontok ezek, a hol az OMGE hamarosan kijelöl
hette a vállalkozó mintegy 120 gazdának ilyen kísérle
tekre alkalmas területeit.

A zöldségtermelési kísérletek pontos keresztülvitelét 
és szakszerű ellenőrzését a helyi gazdasági egyesülete
ken kívül közvetlenül maguk az Országos Magyar Gaz
dasági Egyesület növénytermelési szakosztályának hiva
tásos tagjai fogják végezni. Az előzetes útbaigazítások 
és szakszerű kioktatás czéljából az OMGE kiküldöttjei
ként a növénytermelési szakosztály előadója dr. Szilassy 
Zoltán országgyűlési képviselő, Kovácsy Béla m. kir. 
gazdasági akadémiai igazgató és Gyulay Károly gazda
sági szakelőadó, egyben lapunk régi munkatársa tevé
kenykedtek eddig is a helyszínen és fogják a további 
ellenőrzést is gyakorolni.

Az eredményességet már is biztosítja az a lelkese
dés, a melylyel az említett városok vezetősége és gazda
közönsége az eszmét felkarolta.

A konyhakerti vetemények és zöldségfélék sorából 
legfőként a következők fogják a kisérletek tárgyát ké
pezni : fehér- és vörös fejeskáposzta, kelkáposzta, kar
fiol, kalarábé, sárgarépa, zeller, pasztinák, petrezselyem, 
hagyma, paradicsom, paprika, saláta, uborka, bab, borsó, 
dinnye és korai burgonya.

A nagy hasznot Ígérő kisérletek iránt érdeklődők
nek az Országos Magyar Gazdasági Egyesület készség
gel, díjtalanul megad minden felvilágosítást.

Gy. K.
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Borsó- és babtermelés. Most, a mikor a főzelék
félékben nagy a hiány s ezért az ára is igen magas, 
kettőzött igyekezettel kell különösen a falun lakóknak 
hozzá fogni a korai hüvelyes vetemények termesztéséhez.

Nem elég csupán a magot megválasztani, hanem 
ügyelni kell a talajra is.

Sokan azt tartják, hogy a borsó bármily sovány 
földben is megterem. Ez igaz, de nincs is olyan bő 
termés a bokron, mintha tápdús földbe vetjük el a 
magot; megkívánja ez is a jól művelt és trágyázott 
talajt. A vetésnél a bokor és sortávolság 30—35 cm.-re 
legyen egymástól s a vetést megkezdhetjük már február 
közepén; ott, a hol a föld homokos, hóolvadás után 
azonnal hozzá lehet fogni a vetéshez. A borsó a hideg
nek ellentáll s még az északi vidéken is megterem.

A borsót, kivált ha korait akarunk; legjobb olyan 
ágyba ültetni, a honnan őszszel a zöldséget (sárgarépát 
és petrezselymet) kiszedtük. A korai borsófajok mind 
bokorban maradnak és nem futnak fel. Tehát nem fel
futó s így nem kell hozzá karó. Termése a piaczi ár 
szerint változik, de literenként —  a legolcsóbb körül
mények között is — 50—60 fillér.

A bab az enyhébb éghajlat növénye és csakis a táp
dús és inkább szárazabb talajt szereti.

Több faja közül, a viaszkos hüvelyű bokorbab és a 
cseresznyebab az, a mely rendkívül nagy termést hoz, 
különösen az utóbbi; hüvelye zöldes, de mindvégig 
zsenge és folyton termő.

Ezt az utóbbi fajú bokorbabot, lehet a zöldséges 
ágyak széle körül egy-egy gödröcskébe öt szemet vetni; 
hüvelye ellentáll a bő harmatnak, nem rothad el, mint 
azt másfajú babnál tapasztaljuk. Mivel különösen most 
a földnek nagy az értéke, a zöldséges ágyak üres szé
leit ajánlatos, ezzel á fajta bokorbabbal bevetni.

A babot már márczius vége felé lehet vetni s ha 
netalán hűvös éjjelek köszöntenének be akkor, a mikor 
a bab kikelt, tanácsos este szárított tőzeget meggyúj
tani, a melynek meleg füstje nem engedi leszállani a 
deret. De szorgalmasan kell követni ez eljárást, ha 
május közepén már zöldbabot akarunk szedni.

A borsó- és babtermelés különösen városhoz közel 
lakóknak igen kifizeti magát és busás jövedelmet hajt.

Jaczkovics Miklósné.

Téglafalak megvédése az átnedvesedéstől. Az évek 
óta tartó állandó esőzések rendkívül módon siettetik 
még legjobb minőségű téglafalaink romlandóságát is; 
így tehát csökkentik azok ellentálló képességét, minél
fogva egy gyakorlatilag sokszorosan kipróbált olcsó és 
egyszerű védekezési módot ajánlhatunk lapunk olvasói
nak. A módszer a középítészetben is régóta használatos 
és szilveszter-féle módszer néven ismeretes.

Az eljárás a következő. A száraz és teljesen tiszta 
téglafalat egymásután kétféle oldattal mázoljuk be. Az 
egyik folyadék 1 liter vízhez adott 300 gramm mosó
szappanból áll, a másik pedig 4 liter, vízhez adott 200 
gramm timsóból.

A mázolás keresztülviteléhez a legalkalmasabb hő

mérséklet a 10 Celsius fok meleg. Ez megfelel nálunk 
a márcziusi és áprilisi közép hőmérsékletnek.

A szappanos oldatot előbb felforraljuk s még forró 
párolgó állapotában igyekszünk azt a falakra kenni. 
E míveletünkhöz lehetőleg száraz, verőfényes napot vá- 
laszszunk, mikor is a falrakent folyadék 24 óra alatt 
teljesen megszárad. Erre aztán bevonhatjuk a falakat 
a második oldattal is. Ezt a munkát lehetőleg a déli 
órákban kell végeznünk, mikor a hőmérséklet 15— 20 
fokot is kitesz.

Újabb 24 óra leteltével mindkét szert az imént is
mertetett módon újból rámázoljuk a falakra. Nagyon 
nedves falaknál a míveletet többször is meg kell ismé
telni mindaddig, míg az anyagok kellő vastagságú védő
réteget alkotnak. Ez a vódburkolat egyrészt a kívülről 
fenyegető nedvesség ráhatásának hivatott útját állani, 
másrészt pedig a már korábban nedvessé vált falak 
nyirkosságát elszigeteli.

A timsót bőven tartalmazó falmáznak megvan még 
az az előnye, hogy a meleg évszak beálltával távoltartja 
a falaktól a legyeket, a melyek a timsós ízű helyeket 
kerülik. Istállók, ólak nyári meszelésénél az állatállo
mányon könnyítünk tehát azzal, ha a tisztára meszelt 
helyeken a falmészhez kevert timsóval, egyidejűleg a 
legyeket is távoltartjuk, vagy legalább is azok számát 
jelentékenyen megapasztjuk. Gy. K.

Különfélék.
Halálozás. Seenger Lajos m. kir. főerdőmérnök, 

munkás és hasznos életének 45-ik, állami szolgálatának 
23-ik évében, február hó 12-ón Beszterczebányán elhunyt.

Asbóth Mihály m. kir. erdőmérnök, a hajdúböször
ményi m. kir. járási erdőgondnokság vezetője, márczius 
hó 8-án Hajdúböszörményben meghalt.

Kakódy Dániel kir. segéderdőmémök, a krasznói 
kir. erdőgondnokság vezetője, tartalékos m. kir. honvód- 
tüzérhadnagy, február hó 13-án az északi harcztéren 
Dvernik község közelében, ellenséges lövegtől találva, 
31 éves korában hősi halált halt.

Nyugdíjbiztosítás. Az Országos Gazdasági Munkás- 
pénztár keretében az 1912. évi VIII. t.-cz. által létesí
tett nyugdíj csoportban a következő biztosítások eszközöl
tettek: Szabó Lajos Beregvárm. járási erdőőr; Lutsch 
Mihály, ifj. Szabó Péter községi erdőőrök; Orbán József, 
Csíkvármegyei erdőszolga; Gergely János, Alsó-Fehér- 
vármegyei járási erdőőr. Nevezettek a fentebb idézett 
törvény szerint, nyugdíjra, aggkori -ellátásra, balesetre 
és temetkezési segélyre lettek biztosítva.

A tengeri hajók sebessége. A háborúval kapcsolat
ban gyakran olvasunk a tengeri hajók sebességéről, 
a melyet tengeri mérföldekben, vagy csomókban szoktak 
kifejezni. Még ha tudjuk is, hogy egy tengeri mérföld 
1852 m., a csomó pedig kereken 14-6 m., a hajó sebes
ségének méterekben, illetőleg kilométerekben való ki-
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fejezóse több-kevesebb számítással jár, a mit fejből nem 
igen tudunk hamarosan kiszámítani. De megközelítőleg 
igen könnyen átszámíthatjuk a tengeri hajónak tengeri 
mérföldben, vagy csomóban adott sebességét a következő 
módon : A hajónak óránkinti sebességét kilométerekben 
úgy kapjuk, ha az adott tengeri mérföld sebességét 2-vel 
szorozzuk, s az eredményből annak egytized részét le
vonjuk ; ha a levonásnál tizedestört is marad, azt ki
kerekítjük. így pl. ha a hajó óránkinti sebessége 28 tengeri 
mérföld, úgy lesz : 28 X  2 =  56; ebből levonva 5'6-et, 
marad 50-4 vagy kikerekítve 51 km. óránkint. Vagy ha 
a hajó sebessége óránkint 30 tengeri mérföld, úgy az 
kilométerekben kifejezve: 30 X  2 =  60; 60 —  6-0 =  54 
kilométer.

Pontos számítással 28 tengeri mérföld (1852x28=) 
5E856 kilométer, 30 tengeri mérföld pedig (1852x30=) 
55‘560 kilométer. Mint látjuk, az eltérés nem jelen
tékeny.

Csomó alatt a tengeri hajózásban tulajdonképpen a 
hajó sebességének meghatározására szolgáló mérőzsinóron 
alkalmazott jelzéseket értik. Elméletileg a csomóhossz, 
vagyis két csomó közötti távolság ugyanolyan arányban 
áll a 30 másodpereihez, mint a tengeri mérföldnek a 
hossza egy órához. Ennélfogva a hajó ugyanannyi ten
geri mérföldet halad óránkint, mint a mennyi csomó
hosszat 30 másodpercz alatt. Minthogy 30 másodpercz 
az órának 120-ad része, egy tengeri mérföldnek a hossza 
pedig 1852 méter, ennélfogva csomóhossznak 1852:120 
=  15*416 méternek kellene lennie. A sebességmérő hasz
nálásakor fellépő súrlódásra való tekintettel azonban a 
csomóhosszat mintegy 5 % -kai rövidebbre, vagyis kereken 
14‘6 m-re szabják. A mi tengerészetünknél ezt a csomó
hosszat használják; más államok más hosszegységet is 
alkalmaznak.

Nagy általánosságban azonban a csomó és tengeri 
mérföld egyértelmű kifejezésekként használtatnak; így 
például épp oly szokásos azt mondani, hogy a hajó 
óránkint 15 csomót, mint azt, hogy óránkint 15 tengeri 
mérföldet halad. Ha tehát a napilapokban olvassuk, 
hogy egy hadihajó óránkinti sebessége ennyi meg ennyi 
csomó, vagy tengeri mérföld, úgy a csomó vagy tengeri 
mérföld alatt tulajdonképpen egyformán 1852 métert kell 
érteni.

A  világ szőrmeprodukeziója. Hogy milyen jelentő
sége van a nyersszőrmeáruknak a világkereskedelemben, 
arra élénk fényt vet egyik, a szőrmekereskedelmet kitü
nően ismerő, konzulunknak, Brass Emilnek becslése, 
a ki a világ szőrmeprodukeziójának értékét minimálisan 
400—450 millió koronára becsüli. Ennek a tengernyi 
értéket képviselő szőrmeprodukeziónak több mint egy
negyede Ázsiára esik, mintegy 120 millió korona jut 
Európára és Észak-Amerikára, 30 millióval szerepel 
Ausztrália és circa 10 millióval Dél-Amerika, míg végül 
az óczeáni szigetvilág 12— 15 millióval szerepel. Afrika 
ellenben a szőrmeprodukezió szempontjából kevés szere
pet játszik.

A szőrmét nyújtó állatok sorában az élen állnak a

nyul-félék, a melyeknek irhájából évente circa 71—72 
millió darab kerül feldolgozásra. Második helyen a 
mókusok szerepelnek 15 millió körüli évi irhával. Sor
ban jönnek ezután a pézsma (8 millió), a sarkvidéki 
nyúl és az opossum (egyenként 5— 5 millió), a mormota 
(4-5 millió), míg ellenben a perzsa és más fajú fekete 
báránybőrök évi produkeziója circa 3 millió, a hörcsögök 
és ürgéké 4*5 millió, a rókáké circa 2 millió, a skunks 
1'5 millió és végül a hermelin mintegy 1-1 millió dara
bot tesz ki.

Fontos szerepet játszik a szőrmék közt a házi macska 
irhája, a miből évente mintegy 1 millió darab kerül 
piaczra. Ugyanilyen számban kerül a piaczra a dél- 
amerikai nutra is, egy a hódhoz hasonló s vele rokon 
állatfaj irhája. Igazi hód-irha ellenben ma már csak 
alig 75—80.000 kerül a kereskedelembe, míg a farkas
bőr évi produkeziója átlagosan 70.000, medvebőr 36.000, 
a mi közül circa 1000 darab a jegesmedve irha.

Egyes szőrmés állatok a kíméletlen és állandó vadá
szás miatt máig rendkívül megfogytak, úgy, hogy egyre 
ritkábban kerülnek terítékre. Ilyenek például a chinchilla 
és az Andesek közt élő úgynevezett gyapjasegér, a mik
ből ma már csak alig 5—600 drb kerül piaczra; a 
tengeri vidra pedig már annyira kiveszőben van, hogy 
évente most már csak 3— 400 drb irha kerül a keres
kedelembe.

Vízi madarak és a halállomány. Az Európa és 
Ázsia közt fekvő Kaspi-tenger délnyugati sarka szolgál 
a szibériai madárvilág téli tartózkodási helyéül. Kormo- 
ránok, sirályok, kócsagok, hattyúk, vadludak, vadkacsák, 
pelikánok, stb., tehát legtöbbnyire kimondottan hallal 
táplálkozó madarak olyan tömegekben lepik el télen 
ezt a tengerrészt, hogy gyakran alig lehet tőlük a vizet 
látni. Minthogy e madaraknak ilyen tömeges megjele
nése következményeként a halállomány megfogyatkozá
sától féltek, az orosz kormány néhány éven keresztül 
a madárseregeket rendszeresen lövette. Ennek az ered
ménye azonban a halállomány még nagyobb megfogyat
kozása lett, mert azáltal, hogy a hallal táplálkozó ma
darakat pusztították, a halaknál olyan túlszaporulat 
következett be, hogy a halaknál éhínség és e mellett 
olyan ragályos betegségek léptek fel, a melyeknek sok
kal több hal esett áldozatul, mint a mennyit a korábbi 
években a szárnyas ellenségek elpusztítottak. Ezért az 
orosz kormány a madarak lelövésére vonatkozó rendel
kezését visszavonta, minek következtében a Kaspi-ten
ger úgy mint azelőtt, ismét a föld leghaldúsabb ten
gere lett.

Csavarok berozsdásodásának megakadályozása. 
A berozsdásodott csavarok, különösen tavaszszal, mikor 
a legtöbb gazdasági gép részben szétszedve, valamely 
félszerben hever, sok kellemetlenséget okoznak. De más
kor is, használat közben, a változó nedves és meleg 
levegőnek kitett, gazdasági gépeknél a csavarok néha 
olyan erősen berozsdásodnak, hogy azok, még ha be is 
voltak olajozva, csak igen nehezen, vagy egyáltalán nem
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oldódnak, a mi azután nagyon megnehezíti és olykor 
lehetetlenné is teszi a gazdasági gépek szétszedését, ki
tisztogatását és jó karban tartását. Ha a berozsdásodott 
csavar kivételénél nagyobb erőt kell kifejtenünk, több
nyire tönkre teszszük a csavar fejét, ha pedig az anya
csavart kalapácsosai ütögetjük, úgy annak sarkait ron
gáljuk meg, a minek következtében azok hasznavehe
tetlenné válnak. A csavarok berozsdásodását igen egy
szerűen úgy akadályozhatjuk meg, ha a csavarokat 
használat előtt grafit és olaj híg keverékébe mártjuk. 
Az ilyen csavart, daczára annak, hogy magától való 
meglazulása teljesen ki van zárva, még évek múlva is 
könnyen kivehetjük. Az így kezelt csavaroknál sok erőt 
takarítunk meg s a mellett nem rontjuk a csavarokat 
sem.

A hallopások büntetése. Az Országos Halászati 
Egyesület felterjesztésének elintézéseképpen a föld- 
mívelésügyi miniszter úr rendeletet küldött a törvény- 
hatóságok első tisztviselőihez, mely szerint a zárt vizek
ben elkövetett büntetendő cselekményekre az 1888. évi 
XIX. törvényben megállapított büntető határozatok nem 
alkalmazhatók, hanem bűnvádi úton torlandók meg ezek 
az esetek. Az 1908. évi XXXVI. t.-cz. rendelkezése értel
mében abban az esetben, ha a jogtalanul eltulajdonított 
halak értéke 10 koronánál nem több, a cselekmény 
tulajdon elleni kihágás. Ha pedig a lopott halak értéke 
10 koronánál nagyobb, de a 200 koronát felül nem 
haladja, a cselekmény lopás vétsége, ha pedig 200 koro
nánál nagyobb, a lopás bűntettnek számít, a melyet a 
királyi bíróságok bírálnak el. Ezekhez képest a föld- 
mívelésügyi miniszter úr utasította az alispánokat, hogy 
figyelmeztessék az elsőfokú rendőri büntetőbíróságokat, 
hogy felmerülő ese.tben hatáskörüket szállítsák le és az 
iratokat, ha lopás bűntettének jelenségei mutatkoznak, 
az illetékes királyi ügyészséghez, ha pedig lopás vét
ségének, vagy tulajdon elleni kihágásnak jelenségei 
mutatkoznak, az illetékes kir. járásbírósághoz haladék
talanul tegyék át s erről a feleket haladéktalanul értesít
sék. Ha pedig téli haltartókban, vagyis raktáron tartott 
halak eltulajdonításáról van szó és hatásköri össze
ütközés merül fel, az iratok a hatásköri bírósághoz ter- 
jesztendők fel.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége“ közleményei.

Felhívás. Tisztelt Tagtársak! A Szövetség vezető
sége felkéri mindazon t. tagtársait, a kik tagsági díjaik
kal hátralékban vannak és a harcztéren nem küzdenek, 
hogy úgy a hátralékos, mint az 1915. év első felére 
esedékes tagsági díjakat a Szövetség pénztárába be
fizetni szíveskedjenek.

Nyugtázás. Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége# pénztárába tagsági díjat fizettek:

1914. évre: Forgács János, Ambró János, Frőhlich 
Gyula és Polják András 2—2 K, Körtvélyesi Sándor 
4 koronát.

1915. évre: Forgács János 2 K, Láng Pál és Vargha 
Antal 4—4 koronát.

Üzenet. Körtvélyesi S. A folyó évi február hó 8-án 
küldött 4 koronát a múlt évi tagdíjhátralékának ki- 
egyenlítésére fordítottuk, azért, mivel a múlt év január 
havában «Az Erdészet# kiadóhivatala czímére (Budapest) 
küldött 1 koronát a kiadóhivatal 1913. évi előfizetési 
hátralékának törlesztésére számolta el.

Láng Pál Némelcsencs. Lakásváltozását tudomásul 
vettük.

Hivatalos közlemények.
21,022/1915. szám.

Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

(Az időlegesen két védkerületet ellátó erdőőrök részére engedé
lyezhető helyettesítési átalányok tárgyában.)

Felhatalmazom a hivatalt, hogy azon kivételes ese
tekben, a midőn egyes védkerületek erdőőreioek időle
ges helyettesítése válik elkerülhetlenné és azok teendői
nek időleges ellátását védkerülettel nem biró állandó, 
vagy megbízható ideiglenes személyzet hiányában kény
telen a szomszédos védkeiület erdőőrére bízni, az ekként 
két védkerület ellátásával megbízott erdőőröknek a «Ló- 
tartási átalányok és utazási költségek# alrovat hitele 
terhére a gondosan mérlegelt helyi viszonyokhoz képest 
megszabott, de havi 25 (huszonöt) koronán túl nem 
terjedhető és utólagosan fizetendő havi átalányt utal
ványozhasson.

Budapest, 1915. évi január hó 23-án.
A miniszter helyett:

Bartóky
államtitkár.

22,863. szám.
I/A —5. 1915.

Körrendelet valamennyi m. kir. állami erdőhivatalnak 
és m. kir. erdőőri szakiskolának.

(Termőföldek bevetése ügyében.)

Az 1915. évi január hó 22-én kelt 2800. eln. számú, 
a czímmel is közölt, leiratomban arra hívtam fel a vár
megyék alispánjait és a törvényhatósági joggal felruhá
zott városok polgármestereit, hogy gazdasági intéző- 
bizottságok szervezésével, valamint azoknak és az összes 
helyi hatóságoknak igénybevételével gondoskodjanak 
ai-ról, hogy vármegyéjük, illetőleg városuk területén egy 
talpalatnyi termőföld se maradjon bevetetlenül.

A rendkívüli körülmények által indokolt ezzel az 
intézkedésemmel kapcsolatosan felhívom a czímet, hogy 
a kezelése alatt álló állami csemetekerteknek és gyümölcs- 
faiskoláknak a megállapított üzemterv szerint 1915. év
ben pihentetésre előírt ugar tábláit ez óv tavaszán az
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ottani vidéken leginkább keresett élelmiszert szolgáltató 
és korán a piaczra kerülő kapásnövények (burgonya) 
és hüvelyes kerti vetemények (bab, borsó, lencse) ter
melésére használja fel.

Felhívom tehát a czímet, hogy az erre a czélra 
szükséges vetőmagvakat szerezze be és a vetemények 
házi kezelésben való megmíveléséről és betakarításáról 
gondoskodjék.

Felhívom továbbá, hogy a termés betakarítása után 
annak eredményét hozzám azonnal jelentse be és egy
idejűleg tegyen javaslatot a termelt képleteknek miként 
leendő felhasználása, illetőleg értékesítése iránt.

Felhatalmazom továbbá a czímet, hogy a csemete- 
kerti és szakiskolai ugartáblák említett bevetéséhez szük
séges költségeket, a mennyiben erre külön előlege nin
csen, a csemetekertek és gyümölcsfaiskolák 1914/15. évi 
fenntartási költségeinek fedezésére engedélyezett előle
gekből fedezze.

Végül felhívom a m. kir. állami erdőhivatalokat s 
az azok alá rendelt m. kir. járási erdőgondnokságokat 
arra, hogy hasonló eljárás követésére buzdítsák azokat 
az erdőbirtokosokat, a kik csemeteszüksógletük fedezé
sének biztosítására saját költségükön tartanak fenn cse
metekerteket, illetőleg, a kik állami kezelés alatt álló 
erdeik területén létesített gyümölcsöseikben az üzemterv 
előírásainak megfelelőleg az 1915. évben ugarnak ha
gyandó területekkel esetleg rendelkeznek.

Budapest, 1915. évi február hó 25-én.
A  miniszter helyett:

Bartóky
államtitkár.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(Kérjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével meg
bízott magyar miniszterelnököm előterjesztésére saját kérelmükre 
történt nyugalomba helyezésük alkalmából az erdészeti közszol
gálat terén sok éven át teljesített kitűnő szolgálataik elismeréséül 
Laitner Klek miniszteri tanácsosnak Lipót-rendem lovagkereszt
jét, Gyöngyössy Béla, valamint Sághy Kálmán főerdőtanácsosok- 
nak pedig a miniszteri tanácsosi czímet, mindháromnak díj
mentesen, adományozom.

Kelt Bécsben, 1915. évi február hó 3 án.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Gróf Tisza István s. k.

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével m eg
bízott magyar miniszterelnököm előteljesztésére Nagy Elek fő- 
erdőszámtanácsosnak, saját kérelmére való nyugalomba helyezése 
alkalmából, sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül Ferencz 
József-rendem tiszti keresztjét adományozom.

Kelt Bécsben, 1915. évi február hó 25-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Gróf Tisza István s. k.

A Személyem körüli minisztérium ideiglenes vezetésével meg
bízott magyar miniszterelnököm előterjesztésére Lupu Dániel fö- 
erdőőrnek, saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkal

mából sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül a koronás 
ezüst érdemkeresztet adományozom.

Kelt Bécsben, 1915. évi február hó 1-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Gróf Tisza István s. k.

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége Bécsben, 1915. évi 
január hó 19-én kelt legfelsőbb elhatározásával Dömötör Tihamér 
erdőfelügyelőnek saját kérelmére történt nyugalomba helyezése 
alkalmából, sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül a 
főerdőtanáesosi czímet méltóztatott díjmentesen legkegyelmeseb
ben adományozni.

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége méltóztatott leg
kegyelmesebben megparancsolni, hogy az ellenséggel szemben 
vitéz magatartásukért W ehofer Mihály tartalékos hadnagynak 
a 62. gyalogezredben, Kovács Tivadar tartalékos hadnagynak a 
4. utász-zászlóaljban és Budisavljevic Tivadar tartalékos hadnagy
nak a 79. gyalogezredben a legfelső dicsérő elismerés tudtul 
adassék.

A polgári életben Wehofer Mihály m. kir. segéderdőmérnök, 
a medgyesi m. kir. járási erdőgondnokság vezetője, Kovács Tivadar 
m. kir. segéderdőmérnök a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató
ságnál, Budisavljevic Tivadar pedig kir. segéderdőmérnök s a 
zagrebi kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó kaljei kir. erdő
gondnokság vezetője.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter, 0  Császári és Apostoli 
Királyi Felségének legmagasabb engedélye alapján Laitner Elek 
miniszteri tanácsost, Gyöngyössy Béla és Sághy Kálmán főerdő- 
tanácsosokat, valamint Dömötör Tihamér erdőfelügyelőt saját 
kérelmükre végleges nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter, Ő császári és Apostoli 
Királyi Felségének Bécsben, 1915. évi február hó 18-án kelt leg
magasabb engedélye alapján Bodor Jenő és Környei Ferencz 
m. kir. főerdőtanácsosokat —  saját kérelmükre —  nyugalomba 
helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Yisnjic Milán kir. erdő
mérnököt áthelyezte Zágrábból Rujeváczra (erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Vermes Viktor 
m. kir. erdőmérnököt a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületében 
Nagymarosról Valkóra erdőgondnoknak, Loványi Heribert m. kir. 
segéderdőmémököt pedig a liptóújvári m. kir. főerdőhivatal 
kerületéből Teplicskáról a gödöllői m. kir. erdőhivatal kerületébe, 
Nagymarosra erdőgondnoknak.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében Purcsel Demeter napibéres póterdő- 
őrt, a susaki kir. erdőhivatal kerületében pedig Kranjcevic Ger
gely kir. erdőőrt nyugalomba helyezte.

Előfizetési díjak nyugtázása.

Az 1915. évi február hóban a következő előfizetési dijak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Beszterczebányai erdőig. 228.— , Vallás min. 64.—, Fogarasi 
adóhiv. 92.—, Szászsebesi erdőhiv. 304.—, Liptóújvári főerdőliiv. 
284.—, S.-Ujhelyi adóhiv. hd. 24.35, Wancsa Simon 8.— , Seges
vári adóhiv. 60.—, Szombathelyi adóhiv. 40.—, Gr. Breunner 
urad. 4.75, Taits Károly — .56, Földmív. min. 1908.—.

í  koronát fizettek ; Sarkadi Sándor, Bamba sz Károly, Simonyi 
János.

2 koronát fizettek: Ptacsek Rezső, Vesza Tivadar, Tótsóvári 
erdőhiv., Kelemen István, Kiss János, Petrovics Gábor, Rafifay 
Gergely, Divéky József, Boda Jenő, Butács Gyula, Czézár Ferencz, 
Kisfaludy János, Nagy Ferencz, Puskás Gyula.
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4 koronát fizettek : Roller József, Osztroluczky Miklós, Barkay 
János, Sárosy János, Meiszter Gyula, Bogyó István, Felsőbánya 
város, Kovácsy Gyula, Selmeczi főiskola könyvtára, König János, 
Imre János, Steinkugler Rajmund, Ruijz Béla, Szabédi erdészeti 
kisérlet-telep, Pomotky János, Sályi-i kápt. erdőgond., Pál János, 
Bogyay Gyula, Verner Ferencz, Havasi Imre, Kádár Imre, Máté 
Ferencz, Schönenberger Gáspár, dr. Huszár Lajos, Magyar György.

Helyesbítés: Csokona József lapunkra 2 koronát fizetett elő s 
nem mint lapunk előbbi számában tévesen kimutattuk 1 koronát.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba & czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
átjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobb arányú czímnyom- 
tatási költségen megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

B. I. R. A sajmeggyet, bot- vagy pipaszár-termelés czéljából 
körülbelül ugyanolyan módon kell ültetni, mint a szőlőt, t. i. a 
sorokat egymástól 80—100 cm-re, a sorokban a csemetéket pedig 
50—80 cm-re veszszük. A sorközöket azért czélszerűbb szélesebbre 
venni, hogy a sorok között járhassunk, a mire a kellő gondozás 
végett állandóan szükség van.

Az ültetés csak jó talajon ajánlatos, mert a termelt hajtások
nak gyakori eltávolítása nagyon igénybe veszi a talajt; az is
mételt gyomlálás, kapálás és trágyázás elkerülhetetlen.

Egy-egy tövön (t. i. az ültetvényt sarjerdő alakban szokás 
kezelni) nem szabad az összes hajtásokat meghagyni, hanem 
azoknak egy részét még akkor le kell csípni — rendszerint 
körömmel végzik ezt — a mikor a hajtás még puha és zöld. 
A lecsipkedést sűrűn kell ismételni. H ogy a tövön hány hajtást 
hagyjunk meg; az. attól függ, hogy milyen idősek a tuskók, 
milyen a talaj és hogy a hajtásokat hány éves korban, illetőleg 
milyen vastagság elérése után akarjuk felhasználni. Pipaszárnak 
elég egy év és egy-egy tövön körülbelül 5— 8— 10 hajtás marad
h at; botokhoz 2—3 éves hajtások kellenek és egy tövön elég 
2—4 hajtást hagyni.

A gondozás legfőbb kelléke a mellékhajtások lecsipkedésóben 
áll. A  hajtásokon mutatkozó mellékhajtásokat minél gyakrab
ban — a java fejlődés korában 2—3 hetenkint —  le kell csipkedni. 
Ezt a munkát olyan gyakori időközökben kell megismételni, hogy 
a mellékhajtások meg ne keményedhessenek, hanem a mikor 
még puhák és zöldek. Csak így érjük el azt, hogy a kéreg síma 
marad és forradások nem látszanak rajta. Ezeket a mellékhajtá
sokat más módon —  pl. sűrű állással — visszaszorítani nem 
lehet. A hajtások csúcsán néhány mellékhajtást rajta szoktak 
hagyni; ha ezeket.is eltávolítjuk, akkor még bujábban törnek elő 
alul a hajtások, a táplálkozás azonban nem olyan tökéletes.

Az ön által említett ágas törzsécskék elsőrangú botanyagot 
már nem adnak, mert az ágak levágása után is rajtuk marad
nak a sebek.

Ajánlatos volna, ha egy-két ilyen telepet megnézne. Attól, a 
ki meggyíabot-tenyésztéssel foglalkozik, sok apró, de hasznos 
útmutatást kaphat. Ilyen telepek vannak Sopronmegyében Pecse
nyéd körül és Savanyúkút vidékén, továbbá Ausztriában Baden 
és Vöslau körül. H ogy a Pozsony közelében levő Werlein-féle telep 
fennáll-e még, azt nem tudom.

A meggytenyésztés tulajdonképen Badenből indult ki és a 
kereskedelemben ma is mint tbadeni m eggy» szerepel a más 
vidékről való is. Roth.

Cz. M. Honvédhadapródiskola Pécsen és Nagyváradon van, 
a hol mindegyik évfolyamba 100—100 növendéket vesznek fel. 
A növendékek eltartásának és kiképzéseinek költségeit az állam 
fizeti. A  tandíjfizetés szempontjából van fizetéses növendék, a kik
nek tandíját a hozzátartozók kötelesek fizetni és van alapítványos 
növendék, a ki tandíjat nem fizet, sőt az alapítványból még évi 
100 korona zsebpénzt is kap. Az állami alkalmazottak gyermekei

után évi 160 korona tandíjat kell fizetni, a mit a honvédelmi 
miniszter úr különös méltánylást érdemlő esetekben le is szállít
hat. A felvétel kellékei: a) magyar állampolgárság; b) katonai 
orvos által igazolandó testi alkalmatosság; c) valamely közép
iskola (gimnázium, reál, polgári) négy alsó osztályának sikeres 
elvégzése; cl) kifogástalan erkölcsi magaviselet; e) betöltött 14-ik 
és túl nem haladott 16. életév. A  pályázati kérvényt julius 10-ig 
kell benyújtani valamelyik honvédhadapródiskola parancsnok
ságához.

Ezek röviden a tudnivalók. Minthogy azonban a kérvények 
mikénti szerkesztésére, felszerelésére és az alapítványos helyek 
elnyerésére nézve részletes és különleges utasítás van, a mit mi 
egész terjedelmében nem közölhetünk, tessék valamelyik honvéd
hadapródiskola parancsnokságához írni és kérni egy "Tájékoztató 
a m. kir. honvédhadapródiskolákba való felvételre pályázók 
részére* czímű ismertetést. Egyébiránt a pályázati részletes tel
tételek és a megüresedő alapítványos helyekre vonatkozó értesítés 
a «Budapesti Közlöny*-ben is, rendszerint április hónapban közzé 
szokott tétetni. Ha tehát "Tájékoztatót* nem kapna, úgy a fő- 
erdőhivatalnál kísérje figyelemmel a "Budapesti Közlöny* áprilisi 
számait.

P. B. 1. Előfizetése márczius végével jár le. 2. A  február 1-sői 
lapot azért nem kapta meg, mert lapunk ezentúl, a háborús 
viszonyok miatt, minden hó 15-én, kettős füzetekben jelenik meg.

Cz. Gy. Fenti üzenet 2. pontja önnek is szól.
Cs. J. 1. Ön tényleg két koronát fizetett s neve tévedésből 

került az egy koronát fizetők közé. 2. A lap egyik példányát be
szüntettük.

F. E. I. Az a biztosító-intézet még fenn áll, s teljesen nyugodt 
lehet, hogy biztosítása nem fog kárba veszni, mert az egyike a 
legnagyobb biztosító-intézeteknek, a mely szilárd alapokon áll.

2. Lapunk 1. és 2-ik számát pótlólag elküldtük; a 3-ik szám, 
a 4-ik számmal együtt, kettős füzetben február 15-én jelent meg.

M, T. 1. Úgy a székesfővárosnál, mint az 1907. évi LIX . t.-cz. 
értelmében a törvényhatóságoknál, állandó fizetés mellett, rend
szeresített állásra való alkalmaztatása esetén, csendörségi nyug
díját —  újabb alkalmaztatásának tartamára — be kell szüntetni, 
de csak azon összeg erejéig, a mennyivel az újabb alkalmazással 
egybekötött javadalmazása a nyugdíjjal együtt nagyobb, mint 
az a beszámítható javadalmazás volt, a melynek alapján a nyug
díjazás történt. Ha újabb nyugdíjazás esetén nyugdíja kevesebbet 
tenne ki, mint a mennyit már korábban élvezett, úgy a korábbi 
magasabb nyugdíjat tartja meg.

2. A szarvasagancsokra nézve még megközelítőleg sem tudunk 
árakat mondani, mert azok az agancsok minőségétől függnek. 
Vevőket nem tudunk.

F. K. 1. Kérvényét most is beadhatja, de hogy fog-e kapni, 
azt nem tudjuk. 2. A  hiányzó lapokat elküldtük

B. M. tizedes. Mi is meg vagyunk arról győződve, hogy a 
háború reánk nézve kedvező eredménynyel fog végződni, de azért 
ne kívánja tőlünk, hogy erre vonatkozó álmát lapunkban közöljük.

G. A. A lőpor árúsítása csak belügyminiszteri engedélylyel 
lehetséges s az árulási engedély és árjegyzék az 1853. évi már
czius hó 31-ón kelt nyilt parancs értelmében látható helyen ki
függesztendő. Ha úgy találja, hogy a kereskedő visszaélést köve
tett el, panaszával forduljon a főszolgabíró úrhoz.

K. J. Levelét továbbítottuk.
K. D. 1. Miután előfizetése csak február végével érkezett 

hozzánk, a kért lapokat ezzel a számmal egyidejűleg expediáltuk.
2. Föld- és erdőfelméréshez szükséges mértant nem tudunk 

ajánlani, mert nem tudjuk, hogy Ön milyen előismeretekkel ren
delkezik. Bedő Albert dr. «Erdőőr* czímű művében is vannak 
területszámításra vonatkozó tudnivalók, lehet hogy ez Önnek 
elég lesz.
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48 AZ ERDŐ. 5—6. sz.

|[|j ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT gj)j

24  éves, róm. kath., nős, szakvizsgázott, had
mentes erdőőr, ki a vadászati és erdészeti teendőkben 
teljes jártassággal bir s kitűnő bizonyítványokkal ren
delkezik, azonnali belépésre állást keres. Czíme a szer
kesztőségnél megtudható. ,3.)

49 éves, róm. kath., gyermektelen, szakvizsgázott 
erdőőr, magánhelyeken mint erdőőr és felügyelő, gazda
ságban mint tiszt volt alkalmazva, az erdészet, mező- 
gazdaság és irodai teendőkben jártas, megfelelő állást 
keres. Czíme: Petrovits Gábor, vizsgázott erdőőr, Téeső 
(Máramaros megye). ,4.)

42 éves, róm. kath., nős, egy gyermekes, szak
iskolát végzett, szakvizsgázott erdőőr, ki úgy az erdészet, 
mint a vadászat terén jártassággal bir és jó  bizonyít
ványokkal rendelkezik, azonnali belépésre állást keres. 
Czíme: Holler Ferencz erdővéd, Decs (Tolna m.) (6.j

Jó bizonyítványokkal biró, katonamentes, szakvizs
gázott erdőőr azonnal állást nyerhet a Kegyestanító
rend somogytaszári erdőhivatalánál, hova ajánlkozások 
intézendők. Taszár, 1915 február 2.
(5.) ÓdOY Ignácot urad. főerdész.

Tuzson János dr.: R e n d s z e r e s  n ö v é n y ta n . L általános rész 
és a virágtalan növények. Ára 8 K.

Vadas Jenő: A z  a k á cz ía  m o n o g r á fiá ja .  Ára 6 K.
Zemjplén Géza dr.: F á b ó l  k ész íte tt  c z u k o r  és  a lk o h o l.

Ara 1 K 50 f. Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
E rd é sz e t i R e n d e le te k  T á r a : 1891. (XI.) évfolyam ára 60 f. 

1896. (XVI.) évfolyam ára 50 £ 1897. (XVII.) évfolyam ára 60 f. 
1898. (XVIII.) évfolyam ára 70 f. 1900. (XX.) évfolyam ára 60 f. 
1904. (XXIV.) évfolyam ára 1 K 50 f. 1905. (XXV.) évfolyam 
ára 50 f. 1906—07. évi füzet ára 1 K 50 f. 1908. (XXVIII.) 
évfolyam ára 1 K. 1909. (XXIX.) évfolyam ára 1 K. 1910— 11. 
(XXX—XXXI.) évfolyam ára 2 K. Bérmentesítésre 45 fillér 
küldendő.
A nem említett évfolyamok elfogytak.

A szerzőknél rendelhetők meg:
Fekete L. és Sóltz Gyula: E r d ő b e c s lé s ta n . Ára 6 K. (Kapható 

Fekete Lajos miniszteri tanácsosnál Selmeczbánya.)
Muzsnay G éza: E r d ő r e n d e z é s ü n k  fe j le s z té s é r ő l .  Ára 5 K. 

Bérmentesítésre 45 £ küldendő. (Kapható szerzőnél Zsarnócza, 
Bars megye.)

Muzsnay Géza:  E r d ő r e n d e z é s ta u . Ára 10 K. (Kapható szerző
nél, Zsarnócza, Bars megye.) Bérmentesítésre 55 £ küldendő. 

Sobó Jenő: E r d é sz e t i é p ítésta n . L R . (1. é s  2. k ö te t) K öz- 
é p íté s ta n ; egy-egy kötet ára 11 K 20 f. II. R . Út-, vasú t- 
é s  h id é p íté s ta n , ára 12 K.

Tomasovszky Im re : A z  e r d ő a lt is z t  v é d k e r ü le t i te e n d ő i.
Ára 1 K 50 £ (Kapható szerzőnél, Budapest, V., Zoltán-u. 16.) 

Vadas Jenő: E r d ő m ív e lé s ta n . Ára 7 K  
Vadas Jenő: A  s e lm e c z b á u y a i m . k ir. e r d ő a k a d é m ia  t ö r 

té n e te  és  ism ertetője*. Ára 4 K. (Kapható a szerzőnél 
Selmeczbányán.)

44  éves, szakvizsgázott erdőőr, április elsejére, 
lehetőleg uradalomba, állást keres. Szakmájában minden 
téren elsőrendű szakerő. Czíme: Illés Ignácz, Tálya 
(Zemplén megye). a.)

HIRDETÉSEK

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1’20. Klespitz, Gosztola (Zala megye). (í.xxiv.p.)

Nyuszt- és ilyestbőrőket veszek. Ajánlatok 
az ár megjelölésével a szerkesztőséghez intézendők.

Jegyzéke
azoknak az erdészeti szakmunkáknak, melyek az «Az Erdő*-re 
egész évre egyszerre, vagy bár részletekben, de egy évnél már 
hosszabb idő óta előfizető erdészeti altisztek és erdőőrök által 
az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány- 
utcza 6. sz.) az alábbi kedvezményes áron rendelhetők meg: 
Bölcsházi Belházy Em il: A z  e r d ő r e n d e z é s ta u  k é z ik ö n y v e  

Áj a 6 K.
Fekete Lajos: A  t ö lg y  é s  t e n y é s z té s e . Ara 4 K.

< i E r d ő r e n d e z é s ta u . Ara 9 K.
« i E r d ő é r té k s z á m ítá s ta n . Ára 4 K 50 f. (II. kiad.)
• « E r d é s z e t i  n y e r e s é g s z á m ítá s ta n . Ára 3 K.
< . A  s z á la ló  e r d ő k  b e r e n d e z é s e .  Ára 90 £

Fekete L. és Mágócsi Dietz S .: E r d é s z e t i n ö v é n y ta n . (I. k.
lefogyott.) II. k. ára 12 K.

Gaul K ároly : H a z á n k  h á z i fa ip a ra . Ára 1 K 40 í. Bérmen
tesítésre 45 £ küldendő.

Gellért József: A  b ü k k -tü z ifa  r o m lá s a  s  az e l le n e  v a ló  
v é d e k e z é s . Ára 60 £ Bérmentesítésre 35 f. küldendő. 

Horváth Sándoi': E r d é s z e t i z s e b n a p tá r . Ara 2 K. Bérmen
tesítésre 45 £  küldendő.

Kövesi Antal : E r d é s z e t i g é p ta n . Ára 4 K.
Márton Sándor: A  l e g e lő e r d ő k  b e r e n d e z é s e , k e z e lé s e  

é s  h a s z n o s ítá s a . Ára 4 K  80 £
Péch Dezső: A  k ü l fö ld i  fa n e m e k  m e g te le p íté se . Ára 3 K.

Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Pohl János : T a n g e n s tá b lá z a to k . Ara 1 K.
Tagányi K ároly : M a g y a r  e r d é s z e t i  o k le v é ltá r .  3. kötet. 

Ára 20 K.
Tomcsányi Gusztáv: E r d e i fa c s e m e té k  n e v e lé se . Ara 3 K. 

Bérmentesítésre 45 £ küldendő.

Egyéb olyan erdészeti művek, melyek csak teljes áron kaphatók:
Bedő Albert d r . : A  m a g y a r  á lla m  e r d ő s é g e in e k  g a z da  

s á g i é s  k e r e s k e d e lm i le írá sa . 4 kötet, egy térképpel. (Ki
adja a m. kir. földmivelésügyi ministerium.)

Bedő Albei't dr.: A z  e r d ő ő r  vagy A z  e r d é sz e t  a la p v o n a la i 
k é r d é s e k b e n  és  fe le le te k b e n . Ára 6 K. Bérmentesítésre 
55 £ küldendő. (Kapható az Orsz. Érd. Egy.-n ól.)

Bund K ároly: É r te k e z é se k  az  e r d ő r e n d e z é s  k ö r é b ő l . 
Ára 4 K. (Kapható az Orsz. Érd. Egy.-néL)

Béky Albert: Ú tm u ta tó  e r d e i  fa c s e m e té k  n e v e lé s é r e  és  
a z  a z o k k a l v a ló  b á n á s ra . (Kapható a m. kir. földmívelés- 
ügyi minisztérium könyvtárában —  Budapest, V., Országház- 
tér). Addig a míg a készlet tart, érdeklődőknek ingyen meg
küldetik.

Cséti Ottó: Á lta lá n o s  fö ld m é r é s ta n . Ára 9 K. (Kapható 
Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

Fekete Lajos : A z  e r d ő k  b e r e n d e z é s e . Ara 2 K. (Kapható 
az Orsz. Érd. Egy.-néL)

Fekete Lajos: N é p s z e rű  e r d é s z e t i n ö v é n y ta n . I. füzet. 
Spórás növények. Elfogyott. — II. füzet Mohok, edényes 
virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. — ü l .  füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. Bérmentesítésre 45 fillér küldendő. (Kap
ható az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

Fekete L ajos: E r d é sz e t i ta la jtan . Ára 5 K. (Kapható Joerges 
A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

Kövesi Antal: G ra fo s ta tik a  és  v a s s z e r k e z e te k . Ára 8 K. 
(Kapható ugyanott)

Petricsek Adolf: A  m a g y a r  b ir o d a lo m  fo n to s a b b  fá s 
n ö v é n y e in e k  m a g - é s  t e r m é s h a tá r o z ó ja . Ára 1 K 60 f. 
(Kapható Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbánya.)

Stark Dezső: A  v a d á s z -v iz s la . Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és gyógykezeléshez. EH. kiadás. 
Ára 2 K. (Kapható a «Pátria* irodalmi vállalatnál, Budapest, 
VHI. kér., Üllői-út 25 szám.)

Szécsi Zsigmond : A z  e rd ő h a sz n á la tta n  k é z ik ö n y v e . Ara 
16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

Téglás Károly: E r d ő v é d e le m ta n . Ára 5 K 40 £ (Kapható u. o.)
Tomasovszky Im re : B e tű s o r o s  tá rg y m u ta tó  az ( E rd é sz e ti 

R e n d e le te k  Tára>. I—X X IV . é v fo ly a m a ih o z . Ára 1 K. 
(Kapható ugyanott.)

Tuzson János d r .: A  b ü k k fa  k o rh a d á sa  é s  k o n z e rv á lá sa . 
Ára 4 K. (Kapható Kilián Frigyes utódainál Budapest, Yáci-u.)

Vadas Jenő: A z  á r v é d e lm i fű z e s e k  te le p íté se  és  m ű v e 
lé s e . Ára 50 £ (Megrendelhető a m. kir. földmivelésügyi 
ministeriumnál és Nagel Ottó könyvkereskedésében, Buda
pesten, Muzeum-körút 2 szám.)

E r d é sz e t i seg éd tá b lá k . Ára 8 K. (Megrendelhető a m. kir. 
földmivelésügyi ministeriumnál.)

E r d e i r o v a to s  n a p ló . Ára 1 K 20 £ (Megrendelhető ugyanott.)
T e r m é s i  tá b lá k  1886. Ára 2 K. (Kiadta Fülöp Szász-Coburg 

hg. erdőrendezősége, Jolsva, Gömör-megye.)
Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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ÍX . évfolyam. 7—8. szám. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 1915. április 15.

Előfizetési á r :

Egész évre _______  4  K.
Fél é v r e _________ 2  K.
Negyed évre___ _ 1 K.
Egyes szám _  _  20 i.

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. erdőtanáeeos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ES KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábon garmondsze 
dés milliméter soronkint 
10 fiUérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betűfaj szedés másfélsze
res egységárral számitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár uAz Erdő* kiadóhivatala czimén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) *Ai  Erdő*
Aíkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. s*. intézeodők.

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

•Az Erdős munkatársai megfelelő irói tiszteletdijban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordit- 
tatik. a mely — később meghatározandó m ódon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog  szolgálni.

T A R T A L O M .

Erdei tisztások gyepszőnyegének felújítása. (Lonkay Antal.)
Kérelem «Az Erdő* tisztelt olvasóihoz. (Rotk Gyula.)
A maluzeinai szarvasbefogó. (Illés Vidor.)
Az erdei szalonka vonulásáról. (Hermán Ottó.)
Gazdasági tanácsadó:  Pusztítsuk az egereket. (L—1.) —  A jöve

delmező baromfitartás követelményei. (Gyulay Károly.) —  Mész- 
kénlé készítése.

Különfélék:  Halálozás. — A hadbavonult kincstári erdőtisztekről.
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Értesítés.
A z Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése tár

gyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
«Ae Erdő» kéthetenkénti szétküldése a há

boríts viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min

den hó 15-én kettős füzetekben fog meg
jelenni.

A szerkesztőség.

Erdei tisztások gyepszőnyegének felújítása.
Irta Lonkay Antal.

A .«Pesti Hírlap# folyó évi január hó 29-iki szá
mában bellusi Baross Kálmán «Kétszázezer ásó és kapa# 
czím alatt czikket írt abból az alkalomból, hogy a po
rosz királyi földmívelésügyi minisztérium elrendelte, 
hogy minden állami és magán erdőség szabad és meg
művelhető földjét ingyen bérbe kell adni egy-három évre 
a földmívelő népnek burgonyatermesztésre s hogy a 
«Pesti Hirlap# folyó évi január hó 22-iki számában 
hasonló intézkedésre hívta fel a mi földmívelésügyi 
kormányunkat is.

Czikkíró szerint csupán a kincstár tulajdonában levő 
erdőterületek között van a Magyar birodalomban 9753 
hektár szántóföld és 38,297 hektár legelő, összesen 
48,050 hektár olyan terület, melyet már 1915-ben ter
melésre igénybe lehetne venni. Ez a terület megfelel 
83,498 kát. holdnak. A magán és községi tulajdonban 
levő erdők között található szabad területet ennek csak 
kétszeresére taksálva, kerek számban 250,000 kataszteri 
holdnyi területet vesz számításba.

A községi és magán tulajdonban levő erdők közötti 
területeket a porosz rendeletnek megfelelően, ingyen 
bérleti alapon gondolja —  főleg a háborúban harczkép- 
telenné vált hőseink által — hasznosítani; a kincstári 
területeket ellenben a 200,000-nél is nagyobb számú 
hadifogolylyal gondolja megműveltetni, még pedig tisz
tán ásóval és kapával, amely szerszámok kezeléséhez a 
legnagyobbrészben hazájukban is földműveléssel foglal
kozó foglyok legjobban értenek.

Ha igaz az a közmondás, mondja a czikkíró, hogy 
«a föld jó  megművelése: fóltermés#, akkor az így ásóval 
és kapával művelés alá vett területek termése biztosí
tottnak volna tekinthető, mert az ásóval és kapával 
megmunkált föld a kerti műveléssel egyenértékű. Erre 
a munkára mint legolcsóbb munkaerőt, a hadifoglyokat 
ajánlja a czikkíró. Szerinte így legalább részben nem 
veszne kárba s megtérülne valami abból a tőkéből, a mi 
most a foglyok semmittevésében elpusztul s az ország
nak, a mikor a megélhetés mind nehezebbé válik, a 
hadifoglyok valóságos parazitái.
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Szerző csupán a kincstári 83,498 kát. hold termését 
holdanként a szokott országos termésátlagban, 45 méter
mázsában s annak árát métermázsánként 8 koronában 
véve fel, 3.757,410 métermázsa burgonyatermést 30 millió 
korona értékben helyez kilátásba s a községi és magán
erdők szabad területein 60 milliónál is nagyobb értékű 
burgonyatermést vesz föl.

Közleményét azzal végzi, hogy nem lehet tudni, hogy 
az ősszel pusztító sok milliárd egér, a rendes búzaterü
letnek legalább 10— 15 százalékkal való csökkenése és 
az őszi rengeteg eső nem fog-e rossz búzatermést ered
ményezni az 1915-iki esztendőre? Ebben az esetben 
valóságos megváltás lenne számunkra az a 10 millió 
métermázsánál több burgonyatermés, a mit olyan terü
letekről takaríthatnánk be, a melyek most semmi jöve
delmet sem adnak. De arról sem biztosíthat bennünket 
senki, hogy mikor fog a háború véget érni s csak akkor 
nyugodhatunk meg, ha minél több élelmiszert vagyunk 
képesek raktározni. Azért kötelessége a kormánynak 
minden módot megragadni, a mi a közélelmezést ol
csóbbá és biztosabbá teszi.

Eddig tart a czikkíró fejtegetése, miről, elismerve 
közérdekű voltát, előre is ki lehet jelenteni, hogy téves 
álláspontból indul ki, mert a mit a kincstári erdészet 
államvagyon-kimutatásaiban szántóként és legelőként 
mutat ki, az mint erdőtiszti, altiszti s erdőmunkás- 
illetmény és bérföld eddig is rendszeresen művelt terület 
volt s a közélelmezés czéljait szolgálta. Talán a legelő
területből ott, a hol túlságosan elsoványodott, lehetne 
egyes részeket feltörni, de általában a kincstári legelők 
mint ilyenek, a helyi állattenyésztésnek oly fontos és 
nélkülözhetetlen tényezői, hogy azok egy esztendőn át 
sem volnának nélkülözhetők s különben is mint húst

és tejet termelő területek szintén a közélelmezési szol
gálják.

A mit a porosz földmívelésügyi minisztérium az 
állami és magán-erdőség szabad és megművelhető földjei 
alatt ért, azok a kisebb-nagyobb erdei tisztások, melyek
nek megműveléséről és részben burgonyával való beve
téséről lehetne tárgyalni.

A m. kir. kincstári erdészet kezelésében rendszerint 
az erdei tisztások is bérbe vannak adva, de a bérszer
ződés feltételei módot nyújtanak a kincstárnak ahhoz, 
hogy a szerződést, ha a tisztásra saját maga vagy más 
közérdek czéljaira szüksége van, rövid határidőn belül 
felmondhassa.

Nem rendelkezem statisztikai adatokkal, de feltét
lenül bizonyos, hogy az erdei tisztások összes területe 
legalább is annyi, a mennyit a czikkíró erdei szántó- 
és legelőként kimutatott, s bár az összes erdei tisztások 
burgonyával • be nem vethetők, mert azok egyrészének 
talaja sokkal vizenyősebb, hogysem azon a burgonya 
megteremhetne, de a száraz talajú tisztásokon a bur
gonya termesztése sikerülne s a tisztások fűtermése 
már oly silány, hogy gyepszőnyegének felújítása czél- 
jából a talajuk feltörése és megművelése igen szükséges 
lenne.

Tudvalevőleg a füvek sekélyen gyökerező növények 
s ha azoknak talaja nélkülözi a szükséges javítást, felső 
rétegében teljesen elszegényedik. Ilyenek a mi erdei 
tisztásaink is, melyeket évről-évre kaszálnak, de soha
sem javítanak; az is igaz, hogy haszonbérük oly csekély, 
hogy az még a javítás költségeit sem fedezné, de bizo
nyos, hogy bőséges és jó  minőségű szénatermósek a 
jövedelmezést legalább is annyira fokoznák, hogy a 
javítás költségein felül a mai haszonbérek tiszta jőve-

TÁ E O ZA .
A bátor medvevadász.

Irta : Bársony István.

Hires ember volt az Alföldön B. Kálmán. Típusa a 
régi magyar urnák, a kinek volt mit aprítania a tejbe 
s bizony a magyar Kánaán áldásán kívül egyéb után 
nem is igen törte magát Valami fárasztóbb munkára 
nem tanították; mi szüksége is lett volna rá? Adott a 
jó Isten minden jót a nélkül is ; akár láblógázva élhetett 
volna holtig. Még szép volt tőle, hogy legalább a köz- 
igazgatással törődött és néhány esztendőre vállalt hiva
talos' tevékenységet, a mit passzióval látott el. Éppen 
ez a «passzió» volt mégis a bökkenő; mert csakúgy 
mulatságnak nézte a hivatalt, akár a kártyát, vagy a 
vadászatot; ha tehát időn kint megunta, (mert valljuk 
meg őszintén, hogy belefáradnia alig lehetett volna), 
akkor egy darabra abbanhagyta. Elment a szomszéd 
vármegyébe vagy azon is tú l; ki tudja hova, meddig. 
Otthon csak annyit mondott, ha kérdezték tőle, hogy 
mikorra várhatják: — hm, tudom is én? majd ha 
hazajövök, akkor itthon leszek.

Egyszer megint ilyformán tűnt el, sok készülődés 
és tervezgetés nélkül. A mikor az alispán érte küldte 
a hajdúját, hogy jöjjön hamar a sörházba, mert frissen 
csapolt sör van : az inas üzente meg az uraknak, hogy 
a «tekintetes urat» az éjjel «elvitte az ördög*.

Azt persze mindjárt tudtuk, hogy az inas parancsra 
mond efféléket, minthogy a gazdája örökké azon törte 
a fejét, hogyan tréfálhatná meg a pajtásait. Kaczagtak 
egyet s ezzel egyelőre rendben is lett volna; csak Ku- 
czora Jankó pattant fel dühösen:

—  No látjátok? Hát nem tudtam? Nem mond
tam ? —  kiáltotta, ámbár senkisem emlékezett rá, hogy 
valami ilyen értelmű nyilatkozatot tett volna. — Most 
várhatok; ki tudja, meddig várhatok! — sóhajtotta.

A pajtások még jobban kaczagtak. Értették a Jankó 
izgulását. A múlt héten, a mikor a Kálmán tanyáján 
volt a «soros* mulatság, Kuczora elázott s hogy béké
ben lehessen, bevonult az irodának használt szélső szo
bába ; ott bezárkózott, eltorlaszolta magát, egy szek
rényt tolt az ajtó elé, a szekrény elé meg a nagy író
asztalt; azután lefeküdt a divánra aludni; az ablakon 
át nem háborgathatják, úgy gondolta, minthogy azon 
vasrács volt.
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delemként volnának elkönyvelhetők. Erre azt lehetne 
ellenvetni, hogy az eredmény a jövedelmezós szempont
jából egyre megy; de itt tekintetbe kell venni a nemzet- 
gazdasági hasznot is, mit a fokozott takarmánytermesz
tés az állattenyésztés fejlesztésében érvényesít, s nem 
lehetetlen, hogy állandó jókarbantartást feltételezve, a 
tiszta jövedelem is évről-évre gyarapodnék, s ha a kis
gazdaközönség meggyőződnék arról, hogy tömegesebb 
és jobb minőségű takarmányt kapva, magasabb haszon
bérek mellett is megtalálja a számadását.

A magasabb jövedelmezés az első időkben csak azért 
nem sikerülne, mert a kisgazdaközönség, mely az erdei 
tisztásokat bérli vagy azok fűtermését megveszi, az erdő- 
gazdaság e mostoha gyermekeitől nem szokott sokat 
várni. Az ellenkező meggyőződés az elért eredmények 
nyomán csak később alakulna ki s csak később emelné 
a vásárló és versenyező kedvet.

E száraz talajú tisztásokat, ha még a folyó év ta
vaszán akarjuk burgonyával bevetni, csakugyan ásóval 
és kapával kellene megművelni, mert a gyep gyökérzete 
annyira összetartja az ekeszántotta barázdákat, hogy 
ekével történt megművelés után a burgonya termesztése 
nemcsak óriási munkába kerülne, de még e nagy munka 
árán sem sikerülne. E mellett a felásott erdei tisztá
sokat a vadak károsítása ellen be is kellene keríteni.

Akkora munkabefektetést követelne az erdei tisztá
sok javítása érdekében feltétlenül teljesítendő feltörés 
és körülkerítés, hogy ezt sürgősen és olcsón csakis a 
hadifoglyok munkaerejének felhasználásával lehetne ke
resztülvinni.

A mint előbb említettem, a sekélyen gyökerező fű
féle növények a talajnak csak a felső rétegét élik ki, a 
talaj alsó rétege, melybe a gyökerek le nem hatolnak,

ősi erejében marad meg. De a talajnak ez az alsó ré
tege, az úgynevezett vadföld, ősi erejét csak akkor lesz 
képes kifejteni, ha kellően szellőztetve, napnak és csa
padéknak kitéve, megszelídül, azaz növénytápláló anyagai 
vízben oldhatókká s a gyökerek által felvehetőkké 
lesznek. Kiélt gyeptalajoknak a feltörése s kapával 
való porhanyítása ezért is feltétlenül szükséges. Jól 
tudják a gazdák, hogy friss törésben minden jobban 
sikerül.

Csakhogy a talaj ősi ereje nem tart örökké, sőt 
trágyapótlás nélkül rövid időn belül kimerül. Nekünk 
pedig az a czélunk, hogy az erdei tisztások talaját 
állandóan jókarban tartva, azoknak termőképességét 
nemcsak magas fokon tartsuk, de lehetőleg fokozzuk.

Az erdei tisztások talajának javításánál istállótrá
gyára nem gondolhatunk, hiszen csemetekertjeinknek 
istállótrágyával való trágyázása is a legtöbb esetben 
gondot okoz. De ott van a komposzttrágya, melyből az 
erdőkben határtalan mennyiségeket állíthatunk elő. Nem 
kell egyebet tennünk, mint erdei almot, gyomnövénye
ket erdei televényfölddel és hamuval rétegezve halomra 
rakni, korhadni hagyni s korhadás közben átlapátolni, 
míg földszerű anyag lesz belőle. Csak egy vágásnak a 
gyomnövényeiből mekkora halmot lehet összeállítani, 
ritkás erdőrészekben pedig egyes gyomnövények olyan 
sűrűén települnek meg, hogy szekórszámra kaszálhatok 
és szállíthatók. Az erdei alom is egyes mélyedésekben 
tömegesen gyűl össze, ilyen helyeken az évről-évre el
korhadt levelek után sok erdei televényt is találhatunk. 
"Vágásokban, erdősítéseknél, faanyagok méretezésénél, 
egyáltalán mindenütt, a hol erdei munkások huzamo
sabban tartózkodnak és tüzelnek, az ócska petróleumos 
vagy más olcsón beszerezhető hordók sehol se hiányozza-

Gondolni lehet, hogy nem valami korán került sor 
erre s közel volt már a hajnal. Mire a házigazda észre
vette a fáradt bajtárs eltűnését, már világosodott. Akkor 
persze keresésére indultak, de rögtön. A bezárt ajtóról 
könnyű volt kitalálni, hogy hol rejtőzik.

Eleinte kérlelték szép szóval,' éjjeli zenével. Hiába 
volt. Hamar rákerült a sor az ajtó döngetésére. A nagy 
tölgyfaajtón vaspántok voltak, az bizony nem engedett, 
hanem annál nagyobbakat mennydörgött, a mikor vala
mit hozzávágtak kívülről. Kuczora odabent meg sem 
mocczant.

Egy kicsit megszűnt a zenebona s Kuczora, a ki 
halottaiból is felébredt volna erre a rettenetes zajra, 
újra megpróbálta, hogy elaludjék. De alig horkolt egy 
párt: brumm! belőttek az ablakon s a golyó az átelle
nes falba vágódott, ott egy szöget ért s visszapattant. 
Majdhogy agyon nem ütötte az eszméletre riadt férfiút.

— Gyere ki, vagy baj lesz ! —  üvöltötte a házigazda. 
De Kuczora vérszemet kapott. Most már csak azért 
sem, gondolta és a divánról szép lassan lecsúszott, 
azután a vén bútordarab alá mászott. Oda csak nem 
pattan a golyó.

— Kuczora, gyere ki, vagy rád gyújtom a házat! —

harsogta az ablaknál a házigazda és megint belőtt vagy 
kétszer a revolverével; ezúttal teljesen hatástalanul, 
mert a golyók a falban megakadtak.

Még nevetett is magában Kuczora. —  Azt hiszed, 
mormolta mámorosán, hogy elhiszem, hogy elhiszed, 
hogy megteszed?

—  Kuczora, ha ki nem jösz. agyonlövöm az agara
dat! — hangzott vészjóslóan és rekedten. Ugyanakkor 
keserves kutyavonítás nyiffant bele a többi zajba.

Kuczora úgy ugrott ki a díván alól, mintha ő belé 
lőttek volna. —  Megállj! — üvöltötte. Megyek már, te ! ! !

Az az agár tudniillik versenyt nyert és ötszáz pengő 
forintot már kínáltak érte. De Kuczora nem adta. Az 
agárivadékok árából akarta visszaváltani a házát, a min 
sok volt a teher s azonmód zálogba is adta, mint az 
eladósodott királyok tették valaha egynémely részével 
az országuknak.

Három perez múlva már a kezében volt a talpatlan 
pohár, a mit hatszor köszöntöttek rá egymásután. Mire 
a hatodik pohár is kiürült: Kuczora sarkon pördült s 
úgy elnyaklott, hogy a jerikói kürt sem bírta volna 
talpra riasztani.

B. Kálmán megtapogatta, megsimogatta, mintha meg
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nak, melyekbe a tűzhelyeken összegyűlt hamu gyűjtendő 
és elraktározandó.

Hogy talajunkat jó erőben tarthassuk, a fentemlí- 
tett anyagokból összehordott és elkorhadt komposztból 
kát. holdanként és évenként 10 szekérnyit, körülbelől 
100 métermázsát kell elhintenünk. Nagy tömeg ez, kü
lönösen nyers állapotban, de az összeszedésére és keze
lésére fordított munkát és költséget bőven kifizeti, mert 
ilyen trágyázás mellett hatalmas takarmánytermésre szá
míthatunk.

Úgy is tehetünk, hogy a gyep megtelepítésének 
idején kát. holdanként egyszerre 25— -30 szekér trágyát 
szórunk ki. Ez az erős trágyázás három esztendeig táp
lálja a talaj növényzetét.

Az elvetendő fűmagkeverékre az, a ki különösen az 
első években nagyobb terméseket óhajt elérni, nem saj
nálja a költséget s tényleg —  ha a bő trágyázást el 
nem mulasztja —  az eredménynyel meg lesz elégedve, 
mert bő trágyázás mellett kát. holdanként átlag 40 
métermázsa takarmány terem meg; de ha csak 30 méter
mázsa terem meg s annak értékét métermázsánként a 
normális 5 K-ára tesszük, a termés értéke 150 K, míg 
fűmagkeverékért kát. holdanként normális viszonyok 
között legfeljebb 60 K-t fizet

Egy kát. holdra való ilyen fűmagkeverék, mely 50— 
60 K-ba kerül, Thaisz Lajos agrobotanikus megállapí-

szerint következő:
I. közönséges lóhere 10% 2-0 kg.
I. fehér here 13 « 1 5 «
I. szarvas kerep 10 « 1-5 «

II. angol perje 10 « 5 5 «
II. franczia perje 10 <« 6 5  «
II. csomós ebir 10 « 3-0 «

II. sárga zabfű 10% 1-0 kg.
I. mezei perje 10 « 2-0 «
I. réti komócsin 17 « 3-0 «

100%
35—45 K-ba kerül normális visz

26 0 kg.
onyok- között a kö-

vetkező, szintén egy kát. holdra kiszámított fűmag-
keverék:

I. közönséges lóhere 10% 2-00 kg.
I. fehér here 10 « 1-20 «
L szarvas kerep 13 « 1-82 «

II. angol perje 10 « 5-40 «
II. csomós ebir 25 « 9-25 «
L réti perje 10 « 1-90 «
I. réti komócsin 22 «. 3-74 «

100%
20—25 K-ba kerül, de inkább

25‘31 kg. 
csak csapadékdús

hegyvidékre való a következő egy kát. holdra megálla-
pított fűmagkeverék:

I. fehér here 28% 3-4 kg.
I. szarvas kerep 5 « 0-7 «
I. taraezkos tippan 5 « 0-6 «
I. réti perje 10 « 1-9 «
I. réti komócsin 52 « 8-8 «

100% 15-4 kg.
Önként felmerül a kérdés: hogyan lehet egy és 

ugyanazon talajra több fűmagkeveréket ajánlani?
A fűmagkeverék összetételének leghelyesebb meg

állapítása az lenne, hogy egy ahhoz értő agrobotanikus 
a helybeli növénytenyészetet tanulmányozva, az ott 
díszlő nemes füvekből állapítaná meg a keveréket s a 
m. kir. földmivelésügyi miniszter úr módot is ad ehhez, 
mert egy egyszerű kérvényre szakértőjét a helyszínére 
államköltségen küldi ki; de ha bármi okból általános

akart volna bizonyosodni, igazi-e hát végre az «állapot». 
A mikor meggyőződött róla, hogy igazi, azt mondta 
szuszogva, akadozva: —  ez már . . . más ! most már . . . 
rendben vagyunk!

Ez elhuzatta a czigánynyal a Rákóczi-indulót.
Kuczora csak úgy harmadnapra tisztázta önmagá

val az eseményeket s természetesen rögtön elhatározta, 
hogy egy élete, egy halála, de a kölcsönt visszaadja.

Nem volt könnyű vállalkozás, mert B. Kálmán jól 
tudta, mi vár rá egy-egy ilyen elszántabb csinje után. 
Vigyázott magára s ha még ezt sem tartotta elégnek: 
eltűnt néhány napra. Mire visszakerült, rendesen le
lohadt a csúffá tett pajtás nagy bosszúvágya s a ki 
első indulatában tán vérét itta volna, az is hajlandó 
volt már mosolyogni, ámbár csak fanyarul.

így történt, hogy Kuczora arra a hírre, hogy a ked
ves barátját elvitte az ördög, bosszúsan kiáltott fe l: 
Tudtam! Nem megmondtam ? Most már várhatok! (Tudni
illik a kölcsön visszaadásával.)

B. Kálmán csakugyan elutazott volt, még pedig ez
úttal nem a szomszédba, nem is a szomszéd vár

megyébe, hanem messzire, bérezés Erdélybe, ahova 
már vagy öt esztendő óta mindig csalogatta egy jó 
barátja.

Nagy dologgal csábítgatta, nagy ígérettel kecsegtette 
levélben :

"Medvét lövetek veled, akkorát, mint a nagy biva
lyunk. Györgye már kinyomozta; tudja a barlangját is : 
odaviszen rá egyenesen. Tied a két legjobb lovam, ha 
nem mondok igazat.»

Kálmánnak megdobbant a szive. A medve is valami; 
de két jó erdélyi csikó se utolsó gyönyörűség. Soha 
jobbkor, mint most, a mikor a Kuczora haragját kellett 
egy kicsit elpárologtatni.

Se szólt, be beszélt: indult. Még az inasa is csak 
úgy sejtette, hogy vadászat lehet a dologban, minthogy 
a golyós puskáját magával vitte. De hogy hova és merre 
ment, azt senki fia meg nem mondhatta volna. Vala
melyik szomszédos vasútállomásra szokott volt hajtatni, 
onnan ment tovább, hogy még a városi állomás pénz
tárosa se lehessen árulója. Az öreg Márton, a parádés
kocsisa, a ki ilyenkor a bakon ült, néma volt, mint a, 
csuka.

A söröző társaság hiába várta egy napig, három
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megállapításokkal is megelégszünk, azt a fűmagkeveréket 
választjuk, a melynek árát zsebünk leginkább megbírja.

A mint az elvetett fűmag kikéi és növekvésnek 
indul, egyszersmind megindul az egyes füvek között a 
létért való küzdelem s azok maradnak győztesek, melyek 
az ottani vidék éghajlatának leginkább megfelelnek. Ha 
drágább s így rendszerint több egyedből álló keveréket 
szerzünk be, sokkal valószínűbb, hogy a sok között el
találtuk a legmegfelelőbb fajokat, melyek helyben ma
radva, tovább növekedhetnek és szaporodhatnak, annyi 
azonban bizonyos, hogy az ajánlottak közül a legolcsóbb 
keverék is, ha jól trágyáztunk, legalább három esz
tendőig jó termést fog adni, ha pedig a trágyázást el
mulasztjuk, a legdrágább keverék elvetéséből sem kapunk 
jó  termést, mert nemes füvek csak jó tápláló erőben 
levő talajban élhetnek meg. Ha a talaj sovány, csakis 
azt a sovány füvet teremheti meg, a mely tisztásainkon 
most is nyomorog s a melyet nemes füvekkel felcserélni 
minden tekintetben kívánatos lenne.

A füvekkel is úgy vagyunk, mint az erdei fákkal, 
hiába ültetjük a nemes tölgyet a sekély, száraz szikla- 
talajra, ott csak az erdei és fekete fenyő terem meg, 
a tölgy bámulatraméltó óriássá csak mély, humuszban 
gazdag talajon nő meg.

Ha a rét talaját jól trágyázzuk, jó erőben tartjuk, 
akkor, mint előbb említettem, az ajánlott legolcsóbb 
fümagkeverék után is legalább három esztendőn át bő 
termést kapunk; a negyedik esztendőben megkezdődik 
a ritkulás, mert a réti komócsin, mely a keverékben 
52% -kai van képviselve, négy év múlva kipusztul. 
A negyedik esztendőben tehát, ha a gyep sűrűségét meg 
akarjuk tartani, a ritkulás mérvéhez képest a fent ajánlott 
legolcsóbb fűmagkeverék 1 4, 1 s vagy 1 2 részével a rit

napig, nyolczig. Nem került elő;, pedig mindennap ke 
resték, mert a mókái nélkül már meglenni sem tudtak.

Egyszer azután valahonnan Csik megyéből táviratot 
kapott tőle a társaság széniorja:

«Medvét agyonlőttem. Csütörtökön délre várhattok 
állomáson. A ki látni akarja,' jöjjön ki, mert tovább 
küldöm; kitömetem. Kálmán.»

A nagyszerű hir futótűzként terjedt el s azon a bi
zonyos csütörtökön mindenki, a ki 33. Kálmánhoz va
lami czímen jogot formált, már egy órával a vasút 
érkezése előtt kint volt az állomáson.

Csak Kuczora hiányzott. De az ő hiányát senki 
sem vette észre. Azaz hogy mindössze annyi mégis 
történt, hogy a mikor a jó pajtások azon alkudoztak, 
ki mondja közülök az üdvözlőbeszédet, valaki tréfából 
Kuczorát ajánlotta, a kiről köztudat volt, hogy könyv 
nélkül még a Miatyánkot sem tudja. Erre az állomás 
egyik tisztviselője közbeszólott; Kuczora úr az este el
utazott. Láttam, a mikor felszállt a vonatra.

Egy tréfával tehát kevesebbre lehetett számítani. 
Mert hogy tréfa nélkül nem eshetett meg a mai nap, 
azt mindenki természetesnek találta.

Egy úr azt eszelte ki főtréfának, hogy a mikor a

kuló gyep erős boronálása után felülvetünk. A többi 
fűmagkeverés felülvetésre nem alkalmas.

Ha a felülvetést elmulasztjuk, de a bő trágyázást 
folytatjuk, ritkuló gyepünket a helyben vadon termő 
nemes füvek fogják fokozatosan ellepni és fognak rövid 
időn belül sűrű gyepszőnyeget alkotni.

Sokat kellene még a megtelepített rét fentartásáról 
és ápolásáról írnom, de mindazt most e közlemény szűk 
keretéből kiemelem, hogy majd adandó alkalommal külön 
czikkben részletesen tárgyalhassam. Most még csak az 
ásóval, kapával megművelt erdei tisztás talajának meg- 
míveléséről és új gyepszőnyeggel való megtelepítéséről 
kell írnom.

Az erdei tisztások megkeményedett, elsoványodott 
talajának a folyó év tavaszán ásóval és kapával való 
megművelése azért szükséges, mert a folyó évben, a 
mikor minden igyekezettel hazafias kötelességünk oda 
törekedni, hogy a hol csak lehet, emberi táplálékot ter
messzünk, máskülönben az arra alkalmas erdei tisztá
sokon burgonyát most mindjárt nem vethetnénk. Hogy 
az ásó munkáját kikerüljük, a múlt ősszel kellett volna 
a tisztások talaját legalább kétszer felszántani és meg- 
boronálni.

De az elvadult talajnak egyszeri, kapás növényter
mesztéssel való megművelése sem elegendő ahhoz, hogy 
silány talajunk kellően- szellőztetve legyen, azt még leg
alább az 1916 ik év folyamán is burgonyatermelésre 
kell használnunk, nemcsak azért, mert ezt az okszerű 
talajművelés követeli, de azért is, mert az )k a sebek, 
miket a most dúló világháború a küzdelemben levő 
országok életerején ejt, még a jövő évben sem lesznek 
behegedve, még a jövő évben is nagymennyiségű és 
olcsó néptáplálékról fog kelleni gondoskodnunk.

medvét a vasúti málhakocsiból leemelik és Kálmán 
büszkén várja majd a dicséreteket: le kell kapni a 
tiz körméről és azon hirtelenében rá kell fektetni a 
medvére, hadd kapja meg itthon is a szokáses medve- 
vadászszá avatást. Minthogy airól, hogy ott Erdóly- 
országban, megkapta-e, bizonyosan nem lesz nála Írott 
bizonyítvány. Ezt mégis elejtették. De csak tovább 
súgtak-búgtak és gyártották az ünneplés tervét; abban 
persze mindenki megegyezett, hogy kezdeni akárhogy 
lehet, hanem a vége : emagnum áldomás#, ezúttal nem
csak a «medve bőrére#.

E közben a vonat végre berobogott és a mikor 
Kálmán a vasúti kocsiból kiszállott, dörgedelmes «éljen# 
fogadta. — Lássuk a medvét! — harsogta mindenki 
és a bátor medvevadász egy darabig csak váltig inte
getett, hogy iszen nincsen nála; nem veheti elő a 
zsebéből.

Valaki nagyot kiáltott: — Talán nem is igaz ! Talán 
csak bolonddá tett bennünket. Úgy szokta! . . .

Egy pár másodperezre halotti csend követte ezeket 
a riasztó szavakat. Az ünneplő társaság egy része már 
a válla közé húzta a fejét s el akart osonni, hogy aztán 
arra hivatkozhassék, hogy iszen ő «nem ünnepelt#;
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A folyó óv őszén a burgonya kiszedése után erősen 
boronáljunk, hogy a burgonya között esetleg megtele
pült gyomok magjai —  ilyeneket a közelből a szél is 
oda hordhat —  kikeljenek és a boronálást követő késő 
őszi szántással megsemmisíttessenek.

1916. év tavaszán, a vidék szokásai szerint eke 
vagy kapa után — ha őszszel szántottunk, utóbbi eset
ben tavaszszal nem kell szántanunk —  elvetjük a bur
gonyát s szokásos módon műveljük.

A komposzttrágyát még az idén tavaszszal kell össze
halmoznunk, hogy 1916 őszén mint elkorhadt anyagot 
a burgonyaföldre széthordhassuk.

1916. év őszén is a burgonya kiszedése után azonnal 
boronálunk, boronálás után egyenletesen széthordjuk, 
széthúzzuk és szórjuk a komposztot s az így megtrá
gyázott talajt keskeny, sűrű barázdákkal felszántjuk.

Az 1917. év tavaszán szántanunk nem kell, hanem 
az őszi szántásra ritkán elvetjük az árpát vagy zabot 
mint védőnövényt s azt rendesen beboronáljuk. Maga
sabb, igen csapadékdús helyeken védőnövónyt — mely 
tulajdonképen a kikelő zsenge füvet inkább csak a szá
razságtól védi —  nem szükséges vetni; de azért itt 
sem árt védőnövényt vetni, mert ez zölden lekaszálva, 
már a gyep megtelepítése évében nagyobb mennyiségű 
takarmányt ad.

A védőnövény alátakarása után következik a leg
gondosabb munkát igénylő fűmagvetés. A fűmagkeve
rékek úgy vannak összeállítva, hogy azok egyenletesen 
alacsony, középmagas és magas füvekből álljanak, hogy 
a megtelepülő gyep nemcsak széliében és hosszában, 
de magassági kiterjedésben is egyenletesen fedje a talajt. 
Ha a keveréket hanyagul vetjük el, egyes helyeken tisz
tán csak alacsony, sűrű alj fű, más helyeken csakis rit- 
kásan növő középmagas vagy magas szálfű fog nőni;

rétünk kisebb távolságból úgy fog kinézni, mintha azt 
helyenként meggyepelték volna.

A hanyag vetésnek egyéb rossz következményei is 
vannak. Ugyanis a fűnemű növények tenyészetük első 
idejében gyenge növésűek, az első terméseket tehát a 
már kezdettől fogva erőteljesen növő lóhere teszi ki
adókká, a lóhere azonban a harmadik évben kivész s 
ha a hanyagul végzett vetés miatt a lóhere csoportosan 
kerül egy-egy helyre, ezeken a helyeken a lóhere ki
végzésé után teljesen kopasz foltok maradnak.

A fűmagkeverék vetésénél főként arra kell figyel
nünk, hogy könnyű magvakat ne keverjünk súlyos mag
vakkal, mert igy a vetésnél a könnyű magvak a vetőhöz 
közel, a súlyos magvak pedig a vetőtől távolabb esvén, jól 
megkülönböztethető sorokban fognak külön a könnyű és 
külön a súlyos magvú takarmánynövények elhelyezkedni.

Leghelyesebben teszünk, ha a fentebb ajánlott fű
magkeverékekben I-el jelölt súlyos magvakat keverjük 
előbb össze és vetjük el egyenletesen az egész táblán, 
azután a Il-el jelölt könnyű magvakat keverjük össze 
s gondosan, egyenletesen elvetjük. A fűmagvetésnél tehát 
nem szabad takarékoskodni és sietni a munkával, mert 
egyenletes rétet csak a vetőmag tökéletes keverésével 
és elosztásával érhetünk el. Egyesek — a mi különben 
ajánlatos is — úgy tesznek, hogy külön a súlyos, külön 
a könnyű magvak keverékét két egyenlő részre osztják 
s külön-külön az egyik fólmagkészlettel hosszában, a 
másik fólmagkészlettel keresztben vetnek. A vetésnek 
ez a módja a legfáradságosabb, de a legjobb eredményt 
biztosítja. Nagyon természetes, hogy az apró magvakból 
álló keverékeket csakis szélcsendes időben szabad elvetni, 
tehát vagy korán reggel, vagy estefelé.

A fűmagvakat vetés után tövisboronával kell be
húzni, de legjobb behengerelni.

«ő nem engedte magát becsapni!# . . .  De a málha
kocsi tájékán nagy mozgolódás támadt. A hordárok egy 
nagy sötét tömeget húzkodtak kifelé s lelkesülten 
zajongtak a közben.

B. Kálmán mosolyogva mutatott arra felé. A míg 
őt a barátai fogadták, azalatt Kuczora, a kivel a vona
ton ((véletlenül# (!) találkozott, vállalta a medve kivál
tását a szállítólevéllel.

Mindenki odarohant, a hol a medvét sejtette.
Még a «szénior» is futott. A kíváncsiság s az izga

lom általános volt. Ekkor egyszerre hangos hahota 
támadt. Az egyik úr, a ki a Kálmán ünneplésére jött 
volt, felkiáltott: — Iszen ez szelídített medve; nézzétek, 
vaskarika van az orrában!

Csakugyan! A szép nagy medve orrán istentelen 
érczgyűrű ékeskedett; akkora, hogy bátran keresztül 
lehetett volna húzni rajta egy vastag hajókötelet

Rettentő pillanat volt.
Mindenki Kálmánt nézte és mindenki kaczagott, a 

hogy birt.
A szenior körültekintett: —  Mégis bolonddá tett 

bennünket! —  mondta lehangoltan.

—  De uraim! barátaim! •— kiáltott Kálmán — ez 
egyszer igazán nem ! Valami hallatlan hunczutság . . .

Nem folytatta tovább. Megakadt a szeme Kuczorán, 
a ki a tömeg közt bujkált és majdhogy kalamajkát nem 
járt örömében.

Már akárhogy történt, akárhogy csinálta is bűvész
hez méltó ördögi furfanggal, de ahhoz a vaskarikához 
köze volt, arra B. Kálmán megesküdött volna.

Hanem ezt bebizonyítani nem lehetett.
Kálmán érezte, hogy akármit mond, vagy tesz is, 

ellene szól a látszat s csak még jobban kinevetik. 
Egyelőre nem védekezett tovább. Inkább megpróbálta, 
hogy ő is kaczagjon.

Hanem a mikor Kuczora odament hozzá, hogy 
gratuláljon neki, ráförmedt:

— Téged pedig még ma agyonlőlek.
Kuczora eloldalgott. De magában ezt gondolta: 

A milyen bolond, még megteszi.
És hazasompolygott. A «magnum áldomásra# sem 

ment el.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



7—8. sz. AZ ERDŐ. 55

A védőnövényt legjobb kalászvetés előtt lekaszálni, 
mert így még egyszei kihajt s a vele együtt növő fűvel 
és lóherével még egy kiadó kaszálást ad.

A következő évben indul rétünk, különösen a bele
vetett lóhere erőteljes fejlődésnek; később a lóhere ki
vész, de akkorára a füvek erőteljesen megbokrosodva 
foglalják el a lóhere helyét.

Közleményem elején azért idéztem bőven bellusi 
Baross Kálmán czikkét, hogy fejtegetéséből nyilvánvalóvá 
tegyem a mai rendkívüli időkben, a mikor a háború 
majdnem lehetetlenné teszi a kivitelt és bevitelt, mennyire 
fontos a helyi élelmezés szempontjából az erdei tisz
tásoknak burgonyával való beültetése, s mennyire meg 
kell most ragadnunk a kedvező alkalmat, mi lehetsé
gessé teszi, hogy a hadifoglyok munkaerejének felhasz
nálásával, tehát aránylag olcsó munkaerővel tisztásaink 
megtömődött sovány talaját belterjesen megmunkál
hassuk s azok nyomorúságos gyepszőnyegét üdén fejlődő 
növényzettel felújíthassuk.

Annál is inkább remélhetünk hadifoglyokhoz jutni, 
mert az ezek között fel-fellépő ragályos betegségek miatt 
embereklakta helységekbe nem szívesen alkalmazzák 
őket, míg az erdőkben, a falvaktól elkülönített helyeken, 
kisebb veszélylyel lesznek alkalmazhatók.

A hadifoglyok alkalmazásának feltételei következők : 
a hadifoglyok kizárólag csak a szerződésileg kikötött 
mezőgazdasági vagy földmunkák végzésére alkalmazha
tók. Helyszínre szállításuk előtt orvosilag megvizsgál
tatnak és csak teljesen egészséges foglyok rendeltetnek 
ki a munkához. Az orvosi vizsgálat munkába állításuk 
első két hetében 5 naponként a munkaadó költségére 
megismétlendő. A foglyok, valamint az őrzésükre ki
rendelt őrszemélyzet elhelyezéséről és élelmezéséről a 
munkaadó saját költségére köteles gondoskodni. A had
ügyminisztérium a foglyok élelmezését is pontosan meg
határozza. Reggelire fejenként egy tányér rántott levest, 
ebédre legalább 100 gramm húst és főzeléket, vacsorára 
pedig ugyancsak főzeléket kapnak, ezenkívül fejenként 
és étkezésekként legalább 400 gramm kenyér is jár. 
A hadifoglyok részére továbbá naponként 2—3-szor rum 
nélküli tea is kiszolgáltatandó. Szeszes italokat adni 
tilos. A munkaadó köteles továbbá az őrszemélyzet el
látásáról a részükre mindenkor megállapított élelmezési 
költségek ellenében is gondoskodni. A hadifoglyok mun
kájáért a munkaadó minden fogoly részére fejenként 
és naponként 50 fillért fizet. A munkaadót terheli az 
őrzésre és felügyeletre kirendelt őrszemélyzet tagjainak 
és a hadifoglyok orvosi, gyógykezeltetési és ápolási 
költsége is. A hadifoglyok munkaideje, a szokásos pihenő
ket beleértve, 12 óra, a vasárnap pihenő nap. A munka
bér szombaton fizetendő. A hadifoglyokat rendelkezésre 
bocsátó katonai parancsnokság és a munkaadó között 
létrejött szerződés felbontására mindkét részről 8 napi 
felmondási idő van megállapítva, esetleges viták eldön
tése pedig az illető katonai parancsnokság székhelyén 
illetékes rendes bíróság hatáskörébe tartozik.

Kérelem «Az Erdő» tisztelt olvasóihoz.

(A fehér és sárga fagyöngy előfordulásának megfigyelése 
tárgyában.)

A müncheni erdészeti kísérleti állomás a fehér fa
gyöngy (Yiscum album L.) monográfiáján dolgozik. 
A magyarországi adatok gyűjtését kísérleti állomásunk 
vállalta el és azok feldolgozásával alulírottat bizta meg.

Evvel kapcsolatban tisztelettel kérem Az Erdő t. 
olvasóközönségét, különösen azokat, a kik nem kaptak 
a hivatalosan szétküldött kérdőívekből, szíveskedjenek 
a fehér fagyöngy érdekesebb előfordulásairól akár a m. 
kir. központi erdészeti kísérleti állomást, akár közvet
lenül engemet értesíteni.

A kutatás érdekében nagyon fontos kérdés, hogy 
előfordul-e hazánkban a fehér fagyöngy a tölgyön is?

Ilynemű előfordulásról eddig csak két esetben van 
tudomásunk, Németországban és Svájczban akadt egy- 
egy eset.

Délibb országokban állítólag gyakrabban látható ez.
Fontos továbbá annak megállapítása, hogy a bükkön, 

szilen és kőrisen előfordul-e a fehér fagyöngy, vala
mint a cseresznyén (ez utóbbinál a bejelentések rende
sen a bábaseprőt tévesztették össze a fagyöngy gyei), 
birsen és baraczkon.

Fontos még annak vizsgálata is, hogy a sárga fa
gyöngy (fakin, Loranthus europteus) a tölgyön és szelíd 
gesztenyén kívül más fafajokon található-e?

Ha a tisztelt olvasók a fenti esetek bármelyikéről 
tudomást szereznek, szíveskedjenek a kérdéses példányt 
levágatni és kísérleti állomásukhoz küldeni, amely kíván
ságra a beszerzés és szállítás költségeit megtéríti.

A megtámadott ágból_ oly nagy darabot kell a fa
gyöngygyei együtt levágni, hogy a fafaj felismerhető 
legyen. Vékony hajtás melléklése kívánatos.

Lombosodás előtt könnyen felismerhető a Viscum a 
fán, mert örökzöld, a Loranthus és a bábseprő nem.

Biztosabb tájékozódás kedvéért ide csatolom a két
féle fagyöngy főbb ismertető jellegeit.

Viscum album L. Loranthus europaeus L.
(fehér fagyöngy) (sárga fagyöngy)

Levél örökzöld, nyele egybe őszszel lehull, a rövid nyél jól
olvad a lappal, látszik,

ág sárga, sárgászöld, zöld, veresbarna, világos barna para-
sima, paraszemölcsök 
nélkül,

szemölcsökkel,

galy sárga, sárgászöld, zöld, 
barnászöld,

barna, sötétbarna, szürkésbarna,

termés fehér, eleinte sárgás, ősz kénsárga, nyáron érik, a bogyók
szel, illetőleg télen érik, hosszúkás fürtöt képeznek, mely
egy rövid nyelén ren
desen 3—3 bogyó ül, 
néha csak egy vagy 
kettő; ilyen hármas cso
port gyakran kettő, há
rom vagy négy ül egy
más mellett,

rendesen 5—7 szemből áll,

gyökér idősebb évgyűrűkbe is idősebb évgyűrűkbe nem hatol
behatol. be.
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Kérésemet Az Erdő tisztelt olvasóközönségének szives 
jóindulatába ajánlva, lehető mielőbbi értesítést kér 

Selmeczbánya, 1915 márczius hó 80.
Roth Gyula 

m. kir. föerdőmérnök.

A maluzsinai szarvasbefogó.
A «V.-L.» részére irta : Illés Vidor.

A földmívelésügyi minisztérium vadászati osztályá
nak intézkedése folytán az 1913/14. év telén a liptóuj- 
vári m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó maluzsinai erdő
gondnokság kerületében szakoktatás czéljaira kijelölt 
vadászterületen egy olyan berendezésű szarvasbefogó lett 
építve, melynél a fővad (esetleg vaddisznó vagy őz) a 
bezáró kaput önmaga hozza működésbe. E különleges 
berendezés folytán e befogót egy kis nagyítással önmű
ködő befogónak is nevezik. A munkálatokat Kelemen 
Béla m. kir. erdőmérnök, a jelzett időben még maluzsinai 
erdőgondnok vezette.

A szarvasbefogó a maluzsinai és szvarini erdő
gondnokságok határán elvonuló gerinczen, a szarvasok 
által váltóul használt, fával benőtt nyeregben épült. 
Udvara fákkal beárnyékolt térségen terül el, hol a szük
séges létesítményeket minden feltűnés nélkül lehetett a 
környezetbe beilleszteni.

Hogy a szarvasok a befogót gyanútlanul megköze
lítsék, a befogó kerítésének czéljaira elsősorban az álló 
fák használtattak fel oszlopok gyanánt s csak a hol 
elkerülhetetlen volt, ott állíttattak külön faragott oszlo
pok, melyek 2'8 m. magasak a föld felett s l -4 m. 
magasságig kérgezetlen luczfenyő rudakkal vannak bo
rítva (1. 1. ábra). Ezen magasságon felül 1*4 m. széles

ségben egymástól 25 cm. távolságra U-alakú szögekkel 
megerősített horganyzott huzalok között fenyőgalyfonás 
van alkalmazva.

Az udvarba egy függőleges tengelyű, a kerítéssel 
egyenlő (2’8 m.) magasságú 2’5 m. széles egyszerű fa
vázas csapókapun át lépünk be, mely a kerítés mintájára 
alul rúdborítással, fent pedig ágfonással van ellátva 
(1. 2. ábra).

A kapu kitámasztása az udvarban álló oszlop segé
lyével történik oly képen, hogy az oszlopra erősített

2. ábra. Oszlop a kapu kitámasztásához. 1 cm. =  1 m.

kapocs horgát a kapun alkalmazott szög gyűrűjébe helyez
zük. A kapocs horgának a gyűrűből való kiemelését a 
sodronyhuzal közvetíti (1. 3. ábra). Ennek egyik vége a
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3. ábra. A kapu. 1 cm. =  í m.

kapocshoz van erősítve s innét, az oszlop felső részé
ben alkalmazott csigán át az etetőnél lévő vízszintes 
tengelyen mozgó hidlásszerű csapóálláshoz vezet. Ha már 
most ez állás megbillen, ugyanakkor a megbillenés hely
változása a huzalt megrántja s ezáltal a kapocs horga 
a szög gyűrűjéből kiemelődik. Erre aztán a kaputól a 
kapufélfa mellett a külső oszlop csigájához vezetett 
sodrony végére erősített kő- vagy vasdarabból álló teher 
felszabadul, nehéz súlyánál fogva leereszkedik s a kapu 
becsukódik. A kapufélfa a kapu becsapódásakor keletkező 
zajnak csökkentése czéljából szalmafonattal van bélelve.

Az udvar közepe táján az etető foglal helyet. Ennek 
legfontosabb része a vízszintes tengelyen mozgó hidlás
szerű állás (L 4. ábra), melyet a vad, ha a vályú mel-

4. ábra. A vízszintes tengelyen mozgó hidlásszerű állás.
5 cm. =  1 m.

letti részére lép, lefelé billent s ez által az álláshoz 
erősített, csigákon mozgó sodronyhuzalt is megrántja
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és a kaput úgyszólván önmaga becsapja. Hogy a be
fogott szarvas a kerítésnek neki ne rugaszkodhasson s 
azon át ne ugorhasson, az álló fákat az udvarban meg
hagytuk.

A menekülni akaró szarvas a kerítés mentén kutat
ván, eljut a terelőtérhez. Ennek bejáratát egy egyszerű, 
favázas, alul deszkaborítású s a környezet színének meg
felelően durván bemázolt, felül ágfonattal ellátott, sínen 
és forgókon mozgatható tolókapuval lehet elzárni, mihelyt 
a szarvas a terelő térbe bejutott (L 5. ábra). A terelőtér 
elején az oldalfalak még magasan vannak felépítve 8 
így felül a tér nincs beborítva, nyitott. Beljebb azonban 
az oldalfalak fokozatosan alacsonyabbak lesznek s ennél
fogva, hogy a szarvas ki ne ugorhasson, az általuk 
elzárt folyosó felül ritkásan rudakkal van befödve. 
A terelőtér oldalfalának fokozatos alacsonyodásával a 
terelőtér alakja is folytonosan szűkülni kezd, vége felé 
pedig már oly keskeny, hogy abban egy kifejlett szarvas

5. ábra. A  maluzsinai szarvasbefogó vázlatos alaprajza.
1.875 mm. =  1 m.

1. Oszlop a csapókapu lecsapódásához szükséges súly elhelyezésére.
2. 3. Kapufélfák. 3. 4. Csapókapu félig nyitva.
1. 2. 4. Sodronykötél a kapu lecsapódásához.
5. a) b) Sodronykötél a kapu kinyitásához.
5. Oszlop a kapu kitámasztásához. 21. 22. Függélyes tolóajtó a fülke

elzárására.
- _ „  , f 6. 7. 8.-11. Oldalt nyitott része.
6. 7. 10. 9. Födött etető j 8. 9. 10. 11. zárt része cj-nél ajtóval,
, ,  , , l dj-nél vályúval és szénarácscsal.
12. vízszintes tengelyen mozgó állás. 13. 14. és 17. 18. s továbbá 19.

20. tolókapuk.
ld. 14. 15. 16. tereloter felül nyitva. 15. 16. 17. 18. terelőtér felül ru- 

- -  , „ dakkal ritkán borítva.17. 18. 19. 20. és 19. 20. 21. 22. szárítófülke.
21. 22. 23. 24. kamra a szarvasszállító-szekrény elhelyezésére.

már nem képes megfordulni. Itt aztán a folyosó mindkét 
oldala a földtől 30 cm. magasan, 10 cm. széles, 2 m. 
hosszú nyílással bir, oly czélból, hogy a szarvast e 
nyílásokon átdugott rudak segélyével mennél könnyeb
ben terelhessük a következő tolókapu nyílásán át a 
szorító fülkébe. E fülke egy második tolókapuval két 
részre van osztva csupán azért, hogy kezdetben a 
szarvasnak tágabb helye legyen a mozgásra s lehetőleg 
gyanútlanul menjen előre, a szorítófülke második reke
szébe. A szorítófülkék oldalai sűrűn egymás fölé rakott 
illetőleg szögezett 10 cm. vastag rudakból vannak fel
építve s majdnem tömör falakat alkotnak, melyeken 
hézag alig van. Ennélfogva, hogy a szarvast az első 
fülkéből a másodikba s onnan a szállító szekrény el
helyezésére szolgáló kamrába szoríthassuk, a szarvashoz 
hozzáférhessünk s a bikának agancsait lefürészelhessük, 
az oldalfalakat alkotó rudak közül 1*00 -1*40 m. magas
ságban mindkét oldalon 8— 3 darabot akként helyezünk 
el, hogy e rudak csak egy-egy vége van az egyik 
oszlophoz csuklószerűleg mozgathatóan, de el nem oldoz- 
hatóan erősitve, míg másik végük a másik oszlophoz 
úgy van oda erősítve, hogy az onnan könnyűszerrel 
felszabadítható. E berendezés mellett e három-három 
rúd egyike vagy másika, szükség esetén pedig mind
három oldalt kinyitható s az oldalfalakon ekként nyitott 
megfelelő nyíláson keresztül a szarvashoz könnyen hozzá
férhetünk. A második szorítófülke végén függélyes toló
ajtó van alkalmazva, melyet a szarvasszállítószekrény 
elhelyezésekor felhúzunk és két szöggel rögzítünk.

Végül a szarvasszállítószekrény elhelyezésére szánt 
kamra következik. Ennek aljára, a szállítószekrény 
könnyebb kezelése czéljából, két csúsztató rudat helye
zünk el, végét pedig a szekrény elhelyezése után egy 
keresztfával zárjuk el, hogy a szarvas, betolása közben, 
azt fel ne boríthassa.

Mielőtt a befogást megkezdenők, az udvart s az udvar 
környékét, a kapuhoz vezető utat s a befogó közelében 
levő vadösvényeket szénával, zabbal, kukoriczával s eset
leg egyéb a vad által kedvelt s megszokott takarmány
nyal úgy behintjük, hogy e csalétek révén a vad az 
udvar etetőjéhez is járuljon, az etető előtt alkalmazott 
csapóállásra pedig lombot s fenyőtűket s ezekre kevés 
szénát szórunk, hogy a környezettől el ne üssön s fel
tűnő ne legyen.

A szarvasbefogó létesítésére fordított költség a 
következő volt:
2500 drb. fazsindely á 7 K ....... ............     17*50 K
8 drb. 11*89 tm1 2 3 * 5 6 épületi fa á 3*55 K „  42*21 «
ács- és kézi napszám és fuvar ....   1531*35 «
426 kg. horganyzott sodrony á 0*7 K (ö^ -es) 298*20 « 
25 kg. U-alakú szög á 0*4 K „. ._ .... 10*— «
55 kg. sodronyszeg ..............  _  22*— «
1 köteg sodronyhuzal ... _  .... _  .... 40*— «
csavarok, pántok, lakat stb..............................  11*10 «

összesen:..... 1972*36 K
a szarvasbefogóhoz vezető út létesítésének
költsége ...................  _.. __. 531*40 K

összes költség: 2503*76 K
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A szarvasbefogás a múlt év őszén a szarvasoknak 
a havasokról enyhébb helyekre való levonulásakor vette 
volna kezdetét; a háborús állapot következtében azon
ban a befogás megkezdését el kellett halasztani.

Az erdei szalonka vonulásáról.

Nem régiben elhunyt nagy tudósunk: Hermán
Ottó írta a «Természettudományi Közlöny# egyik szá
mában az erdei szalonka vonulásáról a következőket:

Bátran mondhatjuk, hogy nincs olyan madárfajunk, 
melynek vonulását oly nagyfokú és izgatott érdeklődés 
kisérné, mint az erdei szalonkáét. S mégis, ha azt kér
dezzük, hogyan is folyik le az erdei szalonkának ta
vaszi és őszi vonulása, honnan jönnek, merre mennek: 
ezekre a kérdésekre bizony még a leginkább hozzáértő 
is csak valószínűséggel tud válaszolni. A pozitív adatok 
eddigelé oly csekély számúak, hogy egyelőre még nem 
alkalmasak az erdei szalonka vonulásának tisztázására. 
A rendelkezésre álló megbízható adatokhoz úgy jutott 
a tudomány, hogy az erdei szalonka-fiókákat feliratos 
lábgyűrűkkel jelölték meg.

Eddigelé a következő adatok ismeretesek:
1. A Gacsina vidékén Szentpétervártól 30 km-nyire 

déli irányban 1911 julius 7-én megjelölt példányok 
közül egyet elejtettek 1911 deczember 12-én Délfranczia- 
országban, Cartes D’Armagnac mellett, Toulouse város 
közelében. Ez telelő példány volt.

2. Az ugyanott 1912 julius 21-én megjelöltek közül 
elejtettek egyet 1912 deczember havában Visignanoban 
Istriában. Ez is telelő példány volt.

3. Az ugyanott 1912 julius 27-én megjelöltek közül 
lelőttek egyet 1913 márczius 24-én Landauban, a rajna- 
menti Pfalzban. Ez a példány visszavonulóban került 
kézre; elindulási helye ismeretes, de korántsem bizo
nyos, hogy születése helyére igyekezett vissza.

4. Az 1913 junius 11-én Milleschauban, Csehország 
északi részében megjelöltek közül egyet lelőttek 1914 
január 18-án Bicchianoban, Korzika szigetén. Ez a pél
dány is bizonyára a' téli szállásban tartózkodott.

5. Az 1912 november 6-án Helgoland szigetén meg
jelölt átvonulóban levő felnőtt madarat 1913 augusztus 
16-án Jönköpingben, Svédország déli részében a fész
kelő területen lelték.

Habár ezek az adatok a vonulás irányát éppen csak 
megvilágítják, az a nagy jelentőségük mégis megvan, 
hogy megmutatják azt az utat, a mely a szalonka vo
nulásának kiderítésére vezet. Ha csak néhány éven át 
mindenki, a kinek módjában van, megjelölné a keze 
ügyébe kerülő szalonka-fiókákat, hamarosan oly sok 
adathoz jutnánk, melyek az eddig gyűjött adatokkal 
egyesítve, teljesen föltárnák az erdei szalonka vonulá
sának lefolyását. Az eddigi eredmények szerint minden 
negyedik, ötödik megjelölt erdei szalonka kézre is kerül, 
nem úgy, mint a fecskék, melyekből 4000-nél több 
jelölt példány közül eddigelé egyet se leltek az ország 
határán kívül. Az erdei szalonkát nehezebb megjelölni,

mint a fecskét, de a ki maga is utána járhat, vagy a 
kinek alkalmas személyzete van, bizonyára módjában 
lesz néhány példányt megjelölni. Hazánkban sok helyen 
fészkel az erdei szalonka. Fészkel már Horvátországban 
és a Dunántúlon is szórványosan, míg a Kárpátok 
övében mindenütt rendesen, bár gyéren fészkel. Ha 
évenkint csak 50— 100 darabot lehetne nálunk jelölni, 
akkor már legalább 10—20 olyan példányra számíthat
nánk, a mely hozzáértő kezébe kerülve, adatokat szol
gáltatna az erdei szalonka vonulásához.

Jelölésre való gyűrűket komoly érdeklődőknek kész
séggel bocsát rendelkezésére a M. Kir. Ornithológiai 
Központ (Budapest, II., Debrői-út 1. sz.) azzal a köte
lezettséggel, hogy felhasználásukról jelentést adnak, a 
fennmaradt gyűrűket pedig az intézetnek visszaküldik. 
Az erdei szalonka vonulásának megismerése érdekében 
a külföldön is nagyobb tevékenységet fejtenek ki, kí
vánatos volna tehát, hogy Magyarország, mely a madár
vonulás kutatása terén ma vezet, ebben a mozgalomban 
is méltó helyet foglaljon el.

Gazdasági tanácsadó.
Pusztítsuk az egereket! Olvasóink nagyrésze, kü

lönösen a mezőgazdálkodással is foglalkozó, saját szo
morú tapasztalataiból győződhetett meg a múlt évi 
egérjárás vagyontrontó pusztításairól. Ha az a milliárdnyi 
mezei egér, az úgynevezett poczok, mely már az őszi 
vetésekben is jelentékeny kárt okozott, egészségesen 
telel ki, a háború borzalmaihoz egy oly országos csa
pás járul, melynek következményeit súlyos megpróbál
tatásokon átmenő hazánk alig bírná ki. Remélhetjük 
ugyan, hogy az idei esős, közben fagygyal váltakozó tél, 
az egereket halomra pusztította, mégis akkora mennyi
ségből feltétlenül megmarad annyi, amennyi tavaszszal 
gyors szaporodásnak indulva, számban annyira meg
növekszik, hogy őszszel ismét nem bírunk majd vele s 
ismét érzékenyen fogunk károsodni.

Jablonovszki József, a rovartani állomás igazgatója, 
nem szűnik meg a gazdaközönséget serkenteni, hogy a 
tavaszi poczokirtást a legnagyobb gonddal keresztül
vigyék, mert ha a tavaszszal megmaradó kevés egeret 
kiirtottuk, nem kell az őszig majd túlságosan megsza
porodott s ekkor gyökeresen már alig kiirtható s e 
mellett óriási károkat okozó tömegekkel bajlódnunk.

Nekünk, erdészeknek kétszeres kötelességünk az egér
irtás, először azért, mert magvetéseink és csemetéink 
elpusztításával nagymérvű károkat okoz, másodszor 
azért, mert aratás után a poczok a mezőkről nagy
részben az erdőkbe vonul, a hol sokkal biztosabb 
rejtekhelyeket talál, mint a nyílt mezőkön. Ha tehát 
mi, erdészek kötelességeinket az irtás körül megtesszük, 
nemcsak magunknak használunk, hanem jelentékenyen 
megkönnyítjük a mezőgazdák helyzetét, kik a veszedel
met első kézből tőlünk kapják, ha mi hanyagul, tétle
nek maradunk.

Jablonovszki szerint az irtásnak legalkalmasabb ideje
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akkor jött el, a mikor tavaszszal a talaj megszikkadt s 
azon száraz lábbal járni lehet s tart addig, míg a nö
vényzet annyira megnőtt, hogy az egór tanyáit teljesen 
betakarja.

A mai rendkívüli viszonyok között, a mikor a kor
látolt vasúti forgalom miatt, oly nehéz az egérirtó sze
rekhez hozzájutni, a legbiztosabb poezokirtó eljárás: a 
kiöntés és kiásás. Ez a kezdetleges eljárás most azért 
is időszerű, mert asszony, leány és a fiatalabb gyer
mekek is elvégezhetik.

Jablonovszki szerint ez az egyszerű irtás következően 
történjék: Mindenki gondosan bejárja összes földjét és 
végigkutatja, hogy van-e rajta poczoktanya (túrás, ide
odavezető egérút, egérlyuk). Ha talál ilyet, megvizsgálja, 
hogy van-e még lakója? A hol az egér még él, ott útja 
még friss taposású és a lyuk bejárója előtt gyakran 
látható frissen kitúrt föld; maga a bejáró tiszta min
den gaztól, pókszáltól 8 benne néha friss, zöld növényi 
részek láthatók, jeléül annak, hogy ezeket a poczok 
csak nemrég hurczolta oda. Viszont, ha a lyuk tele 
van rothadó és régen nem bolygatott törmelékkel, pók
hálóval, az előtte való ürülék nem friss, hanem szét
ázott, akkor ott nincs lakó s a poczok régen elhagyta.

Ha bárhol friss, lakottnak látszó egérlyukat talá
lunk, azt betömjük s melléje tűzött bottal vagy kóróval 
megjelöljük.

Ez a kutatás különösen az erdők lejtős határmes- 
gyéin végzendő gondosan, mert rendesen itt talál a poczok 
télen megfelelő menedékhelyre, a honnan azután tavasz
szal és nyáron lapos, sík helyekre húzódik.

Ha a poczoklyukakat betömtük és megjelöltük, más
nap az irtás következik, a mely abból áll, hogy a teg
nap betömött, de ma már nyitva talált poczoklyukba 
annyi vizet öntünk, hogy a poczok kijöjjön a lyukából. 
Kötött, nem szántott vagy ásott talajon 1— 2 liter víz 
elég. A szabaduló egeret vagy agyontiporjuk vagy egy 
maréknyi csomóba kötött, 8—40 darab erős hajlékony 
vesszőből álló nyalábbal agyonsujtjuk. A hol kevés a 
víz és körülményes a megszerzése, ott a nyitott egér
lyukból a poczkot ásóval, kapával ássuk ki. Ez már 
lassúbb munka és több óvatosságot kíván, mert vigyázni 
kell, hogy az ásó ember ne veszítse az egérlyuk nyomát. 
Legjobb, ha már az ásás megkezdése előtt egy hajlé
kony vesszőt dug az egérlyukba, a míg az csak belefér 
s azután a vessző nyomában ás.

Ennyiből áll a legegyszerűbb tavaszi poczokirtás, 
a melyet mindannyiszor meg kell ismételnünk, a míg 
lakott poczoklyukra akadunk. L— /.

(A  Köztelek i915-iki 8. - száma nyomán.)

A  jövedelmező baromfitartás követelményei. A mai 
háborús viszonyok elképzelhetlenül magas élelmiczikk 
árai mellett rendkívül nagy jelentősége van annak, ha 
a baromfitenyésztésre még a legszerényebb kisgazda
közönségünk is az eddiginél kiválóbb súlyt fektet. Úgy 
a baromfi, mint a tojás busás mellékjövedelmet bizto
síthatna mindenütt s mégis azt kell tapasztalnunk, hogy 
a mi népünk egyáltalán nem sokat igyekszik lendíteni

azon, hogy tojásból,, baromfiból nem csupán a legjobbat, 
hanem valójában sokat is termeljen, holott éppen a 
baromfitenyésztés és tojástermelós az a foglalkozási ág, 
a melyet bármilyen hivatás körében is a legsikeresebb 
eredménynyel folytathatnának.

A különböző gazdasági egyesületek és a földmívelési 
kormány támogatásával eddigelé is sikeresen tudtak a 
kisgazdák körében, tenyészszárnyasok kiosztásával ered
ményeket nálunk is több helyen felmutatni; csakhogy 
az anyag egyrésze hozzá nem értő kezekbe került, más- 
része pedig, bár kiváló, de nagyon csekély számú tenyész- 
szárnyast nevelt oly czélból, hogy dicsérő leveleket vagy 
díjazást kaphasson azokért. Ez utóbbi, bár figyelemre
méltó törekvés helyett, a mai drágaság közepette, a 
baromfitartó gazda akkor cselekszik leghelyesebben, ha 
a minél nagyobb tömegű termelésre törekszik. A mai 
magas baromfi- és tojásárak mellett, ha talán a takar
mány beszerzésével járó kiadások nagyobbak is lenné
nek, a piacz részéről sokszorosan visszatérül mindaz, 
a mit a drágább takarmányért fizetnünk kell.

Most a tavasz beálltával a baromfiellátás távolról 
sem okoz oly nehézségeket, mint télen. Füveket, mag
vakat, természetes növényi tápot a baromfi most már 
bővebben talál a legelőn; a rovarok által nyújtott táp
szer is eléggé bőséges s így a baromfiellátásnál a gaz
dák figyelme legfeljebb oda irányuljon, hogy a drága 
szemes eleség pótlásául mit és honnan szerezzen be, 
hogy az üzemköltségeket túl ne terhelje, e mellett pe
dig az állomány jóerőben tartását és bőséges szaporu
latát biztosíthassa.

A tengerivel és a tengeriliszttel a mai takarékos 
beosztás mellett is úgy állunk, hogy abból jut és ma
rad a baromfiak számára is, a többit pedig pótolnunk 
kell olyan termékekkel és hulladékokkal, a miknek bővi- 
ben vagyunk és lehetünk nem csupán ott, a hol gaz
dálkodást folytatunk, hanem ott is, a hol kertészke
dünk, vagy csupán háztartást vezetünk.

A megfelelő élelmezésen kívül az eredményes ba
romfitenyésztésnek több más előfeltétele van, a melye
ket ha figyelmen kívül hagyunk, gyarapodást és hasz
not nem várhatunk. így pl., ha állandó jó  szaporulatot 
akarunk, úgy csak a három évesnél fiatalabb baromfia
kat szabad számításba vennünk. A baromfiólakat s ál
talában azokat a helyeket, a hol a baromfiak állandóan 
tartózkodnak, messzemenő gonddal kell tisztántarta- 
nunk, nehogy a 'különféle baromfibetegségeket átplán
táló élősdiek ott fölléphessenek és elszaporodhassanak. 
E tekintetben kivált a baromfitetvek gyökeres kiirtása 
ajánlatos, mert a tetű nem csak betegségeket tenyészt, 
hanem rendkívül sok gyötrelmet is okoz a baromfinak, 
úgy hogy a folyton zaklatott szárnyas gyarapodásában 
is elmarad.

A jövedelmező baromfitenyésztést ingyenes füzetek 
terjesztésével nálunk eléggé hathatósan iparkodnak a 
vidéki gazdasági egyesületek előmozdítani. A gazdasági 
ismétlő iskolák itthon maradt tanerői volnának most 
leginkább hivatva vasár- és ünnepnapokon a falvak 
népét kioktatni, hogy mily módon tehetnék jövedel-
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mezőbbé baromfitenyészetüket nagyobb áldozatok nél
kül is.

Korai tojás és jó tojók nevelése czéljaira legalkalma
sabbak a már február— április hónapokban kikelt nem
zedékek. Ezekből lesznek utóbb a jó téli tojók is. Sza
porítás czéljából is legalkalmasabbakul kínálkoznak a 
jó tojók.

Baromfiállományunknak szemes eleséggel való ki
zárólagos etetése nem csupán a szemes etetés mai 
nagy drágasága miatt mellőzendő vagy leszorítandó, 
hanem tenyésztési érdekekből sem ajánlatos. A túl- 
nyomólag szemes eleséggel etetett baromfiak ugyanis a 
szaporításra rendelt szerveikben elbájasodnak s így 
szaporító és tojó képességük csökken.

Szemes eleségpótlóul ajánlatos a korpa, a melyből 
magas ára mellett is némi csekély mennyiség juthat a 
baromfiak részére oly módon, hogy azt a felaprózott 
zöld vagy száraz leforrázott here, luczerna, szénamurva 
közé elegyítjük. Jó pótló anyagot ad a főtt burgonya 
is, porrátört és közéje kevert tojáshéjjal.

A baromfiak szokott tartózkodó helyén gyakran meg
újítandó tiszta homokról, némi mészporról s állandóan 
friss, jó ivóvízről is gondoskodni kell. Jó táppótló anyag 
a fiatal csalán is felaprózva és korpával, tengeridarával 
vagy tengeriliszttel keverve.

A baromfiólakat mindig száraz, napos helyen állít
suk fel, a hol van ugyan árnyék is, de a hol a nedves
ség, nyirkosság, penész és dohosság fellépése meg
akadályozható. Gyulay Károly.

Mészkénlé készítése. A Tasmania (Ausztráliai föld- 
mivelésügyi minisztériumának fenhatósága alá tartozó 
gyümölcsészeti albizottság gondos tanulmányozása útján 
a mészkénlé töményoldatának előállítására a következő 
formulát ajánlja: 10 kg. tiszta mész és 20 kg. tiszta 
kén 100 liter vízre. Érdekes, hogy ugyanezt az arányt 
javasolta újabban a szicziliai Acireale-ban fennálló 
zöldség- és gyümölcstermesztési kísérleti állomás is. Ezt 
a tömény oldatot azután a bizottság javaslata értelmében 
a gyümölcsfák téli permetezéséhez körülbelül 14%-os, 
a nyári permetezéshez 37a %-os és a zöldségfélék perme
tezéséhez körülbelül 5 %-os oldatra kell hígítani.

(A  Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet közleményei.)

Különfélék.
Halálozás. Neuseei Hirsch István m. k. vallás- és 

közoktatásügyi nyugalmazott miniszteri tanácsos, a köz- 
alapítványi erdőbirtokok volt főnöke, az Országos Er
dészeti Egyesületi igazgató választmányának tagja stb., 
életének 73-ik évében Budapesten meghalt.

Nagy Vincze miniszteri tanácsos, a m. kir. föld- 
mívelésügyi minisztériumban a horvát-szlavonországi 
kincstári erdők ügyeit intéző ügyosztály vezetője, mun
kás életének 55-ik, állami szolgálatának 26 ik évében, 
márczius hó 27-én, hosszas szenvedés után jobblétre 
szenderült.

Keleti Lajos m. kir. erdőtanácsos, életének 55-ik, 
állami szolgálatának 33-ik évében, márczius hó 20-án 
Szászsebesen hirtelen elhunyt.

Toperczer Oszkár m. k. segéderdőmérnök, a cs. és 
kir. 79. számú gyalogezred tartalékos hadapród őrmes
tere, a hazának szentelt hasznos munkássága és érette 
vívott többszörös hősi küzdelmek után az északi barcz- 
téren szerzett betegsége folytán márczius hó 13-án éle
tének 33-ik évében Nyíregyházán meghalt.

Jurán Miksa m. kir. segéderdőmérnök, a maluzsinai 
m. kir. erdőgondnokság vezetője, a 96. számú gyalog
ezred tartalékos hadnagya, a 139. veszteségi kimutatás 
szerint, 1914 november 1. és deczember 17-ike közti 
időben az északi harcztéren hősi halált halt.

Knezsevics Lukács nyugalmazott kir. főerdőőr Yin- 
kovcén 1915 február hó 26-án életének 77-ik évében 
rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt.

A megboldogult régi határőri családból származott 
és szerémmegyei Babinagreda községben született. Mint 
13 éves fiú a volt bródi határőrezred babinagredai szá
zadánál katonai Írnok lett s mint őrmester ment át a 
határőrvidéki erdőőri szolgálathoz s katonai szolgálatá
val együtt összesen 52Vs évet töltött tényleges szolgá
latban, míglen 1905. évben mint főerdőőr nyugalomba 
vonult s állandóan Yinkovcén telepedett le.

A megboldogult főerdőőr aktív szolgálati ideje alatt 
tanúsított buzgó és eredményes szolgálatai elismeréséül 
40 évi szolgálata után az ezüst érdemkereszttel lett ki
tüntetve.

Török Gábor, Debreczen szab. kir. város erdőmes
tere, 63 éves korában tüdőgyulladás következtében ápri
lis hó 10-én meghalt.

A  hadb avonult kincstári erdő tisztekről. A hadba- 
vonult kincstári erdőtisztek közül eddigelé kitüntetést 
kaptak: Budisavljevics Tódor kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tart. hadnagy (legfelsőbb dicsérő elisme
rést); fa il  Ernő m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tart. zászlós (ezüst vitézségiérmet); fo d o r ' Vincze kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. zászlós (L oszt. ezüst 
vitézségiérmet); Fromm János m. kir. segéderdőmérnök, 
m. kir. tart. honvédhadnagy (legfelsőbb dicsérő elisme
rést); Kovács-Tivadar m. kir. segéderdőmérnök, cs. és 
kir. tart. hadnagy (legfelsőbb dicsérő elismerést); Kőrös 
Gyula m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. honvéd- 
hadnagy (legfelsőbb dicső elismerést); Onczay László 
m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvédbadnagy (a III. oszt. 
hadidiszítményes katonai érdemkeresztet); Schmotzer 
Gyula m. kir. segéderdőmérnök, tart. hadapród tűz
mester (HL oszt. ezüst vitézségiérmet); Szeőts Béla m. 
kir. segéderdőmérnök, [cs. és kir. tart. zászlós (L oszt. 
ezüst vitézségiérmet); Toperczer Oszkár m. kir. segéd
erdőmérnök, tart. hadapród-őrmester (I. oszt. ezüst vitéz
ségiérmet).

Megsebesültek: Braxatorisz Zoltán m. kir. segéd
erdőmérnök, póttart. honvédtizedes; Fodor Vincze kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. zászlós; Fromm 
János m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvédhadnagy;
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Jamnik István m. kir. segéderdőmérnök, tart, honvéd- 
hadnagy ; Navratil Gyula m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tart. zászlós; Onczay László m. kir. segéd
erdőmérnök, tart, honvédhadnagy (két Ízben); Papp 
Gusztáv m. kir. erdőmérnök, tart. honvódhadnagy; 
Pauks Pál m. kir. erdőmérnökgyakornok, tart. vadász
hadnagy; Schmotzer Gyula m. kir. segéderdőmérnök, 
tart. hadapród-tűzmester; Schwantzer Gusztáv m. kir. 
segéderdőmérnök, tart. honvédzászlós; Szeóts Béla m. 
kir. segéderdőmérnök, -cs. és kir. tart. zászlós; Szepesi 
Artúr m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvédhadnagy; 
Szilvay József m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvéd
hadnagy; Zsurüla Pál kir. erdőmérnökgyakornok, cs. 
és kir. tart. hadnagy.

Elestek: Baumgartner Emanuel m. kir. segóderdő- 
mérnök, cs. és kir. tart. hadnagy; Grroszmann Imre 
m. kir. segéderdőmérnök, tart. honvédhadnagy; Bocsor 
Dezső m. kir. erdőmérnökgyakornok, tart. honvédhad- 
apród-őrmester; Lányi Altos m. kir. segéderdőmér
nök, cs. és kir. tart. hadnagy; Ondrejkovics Titusz 
m. kir. erdőmérnökgyakornok, póttart. tizedes; Zsuffa 
Béla m. kir. segéderdőmérnök, egyéves önkéntes. Ugyan
csak meghalt a harcztéren szerzett betegség következ
tében Toperczer Oszkár m. kir. segéderdőmérnök, cs. 
és kir. tart. hadapród-őrmester.

Hadifogságba jutottak: Csemeczky Károly m. kir. | 
segéderdőmérnök, tart, honvédhadnagy (Rasdolnoje); 
Kőváry György m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tart. hadnagy (Omszk); Jamnik István m. kir. segéd
erdőmérnök, tart. honvédhadnagy; Papp András m. kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. hadnagy; Papp Gusz
táv m. kir. erdőmérnök, tart. honvédhadnagy (Ras
dolnoje).

A Jamnik István elfogatásáról szóló hír még meg
erősítésre szorul.

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekre vonat
kozólag eddig tudomásunkra hozott adatokat lapunk 
legközelebbi számában fogjuk hozni.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Kérelem. A Szövetség vezetősége felkéri mindazon 
t. tagjait, a kik úgy a múlt, mint a f. évre már esedékes 
tagdíjakkal hátralékban vannak, hogy azokat a Szövetség 
pénztárába befizetni szíveskedjenek.

T. tagjainkat egyúttal értesítjük, hogy a közel jövő
ben megkezdjük a tagdíjakkal hátralékban levő tagjaink 
kimutatásának közlését.

Nyugtázás. Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége# pénztárába 1915 évi márczius 6-tól 
április 10-ig tagdíjat fizettek:

Í914. évre: Murái- Miklós 1 K, Szabó Gyula 1.80 K, 
Eirnstal József, Moha Alajos, Hain Ede, Bobok Mihály, 
Rostár József és Pittner György 2—2 K, Dobry József 
4 K.

1915. évre: Eberling Gyula. Urithé György, Moha 
Alajos, Hain Ede, Dankó István, Chovanetz Antal, Med- 
riczky János, Lichner János, Libits László, Stubna János, 
Simsik János, Angyal Antal, Kocsis Lajos, Garzsik Artúr, 
Szikora Sándor, ifj. Szabadi József, Varga Miklós, Hav- 
rán János, Grandtner István, Kovácsik József, Hugyecz 
János, Boballa András, Murgas János, Szurovy Samu, 
Csunderlik István, Kliment Ede, Kaliszky Gusztáv, 
Skultety József, Zorvan Pál, Gressó Gyula, Kliment 
János, Sincsik Mihály, Lőrincz István, Jablonka Géza, 
Babják János, Horváth István, Benkovits Pál, ifj. Le- 
hoczky Jenő, Babják Vendel, Sehwarcz Adolf, Szmida 
János, Szmida András, Dobál Ferencz, Michelcsik János, 
Demuth József, Hegyi Pál, Svidronyi Rezső, Bobok 
Mihály, Sovcsik János, Wlaszky György, Sperka József, 
Havran József, Gasparik Gábor, Rostár József, Krumm 
Kálmán, Krebecz Ede, Ringler Antal, Szabadi József, 
Dekker István, Baczusán Mihály, id. Lehoczky Jenő, 
Fukasz Rezső, Tomajka Mátyás, Riboss György, Kohu- 
tyik József, Májer Ede, Bevelaqua Imre, Haluska János, 
Zahoránszky Ferencz, Schlosser József, Szeleczky András, 
Pollák Mihály, Licsko Simon, Pittner György, Polonyi 
Antal, Dvoreczky Károly, Kolléga László, Szartorisz 
Ede, Steller József, Fajlik Lajos, Chmelik András, Kossik 
János, Fukasz Gyula, Longauer Sándor, Gerlei Géza, 
Kőfalusi Vilmos, Sucha Sándor, Reimann János, Havran 
József, Jancsy Győző, Fajlik József, Sucha Béla, Ko- 
dinszky Antal, Szuchár József, Spissák Lajos, Sehwarcz 
Gyula, Schrötter Emil, Fukusz János, Gerlei Ferencz, 
Misztrik István, Stupiczky Lajos, Steller János, Viszkocs 
József, Herchl István, Garami József, Gazsó János, 
Nemcsok János, Bohun József, Demuth Antal, Herchl 
János, Stamm György, Longauer Gyula, Divok Rezső, 
Steller Márk, Száczik Ignácz, Kliment István, Pirobis 
Mihály, Marcsinko András 2— 2 K, Murár Miklós 3 K, 
Gombás József, Novotny Antal, Kabzányi Rezső, Dobry 
József, Ruissl Nándor, Bozóky István és Hegedűs Antal 
4—4 K.

1916. év első félévre: Chovanetz Antal 2 K.

Hivatalos közlemények.
Valamennyi kir. erdőfelügyelőségnek.

(A  cserzőanyag-szükséglet biztosítása ügyében.)

Minthogy úgy nemzetgazdasági szempontból, mint 
a hadvezetőség érdekeire való tekintettel is szükséges
nek mutatkozik, hogy az országnak, valamint Ausztriá
nak és Németországnak cserzőanyag-szükséglete —  a 
tengerentúli cserzőanyag nagy hiánya daczára is — a 
lehetőségig biztosíttassék, felhívom az erdőfelügyelősé
get, hogy erre a körülményre s a cserzőanyagoknak 
ebből folyó kedvező értékesítésére sürgősen hívja fel 
úgy a magánbirtokosoknak, mint az állami kezelésbe 
nem vett kötött forgalmú erdőbirtokosai közül azoknak 
a figyelmét, kiknek üzemterv szerint a folyó évre ese
dékes vágásterületein cserkéreg termelésre alkalmas
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tölgy, illetve fenyőfaállomány kerül kihasználásra s 
egyúttal figyelmeztesse őket, hogy a vonatkozó faárve
rési hirdetményekben a kéregnek erre a ezélra való 
használhatóságát külön tüntessék ki, fenyőféléknél pedig 
a kérget a faanyagtól esetleg elkülönítve bocsássák ér
tékesítés alá.

Egyúttal azonban megjegyzem, hogy a kéregnek 
várható kedvező értékesítését üzemtervtől eltérő fahasz
nálat indokául fenyőféléknél egyáltalán nem, tölgyfa
állománynál pedig csak akkor tartom elfogadhatónak, 
ha a kihasználásra kérelmezett faállomány kérge erre 
a ezélra tényleg alkalmas; ha az illető erdőbirtok ez 
idő szerint is sarjerdő üzemmódban kezeltetik és ha a 
kihasználás foganatosítását erdőgazdasági, illetőleg erdő
felügyeleti szempontok egyébként sem gátolják.

Felhívom tehát az erdőfelügyelőséget, hogy az esetleg 
beérkező fahasználati kérelmek elbírálásánál a fentieket 
szigorúan tartsa szem előtt, illetőleg a kérelem teljesí
tését csak a fenti körülmények fennforgása esetén hozza 
javaslatba.

Értesítem továbbá az erdőfelügyelőséget, hogy a 
gazdasági albizottságokat egyidejűleg felhívtam, hogy a 
beérkező kérelmeket soronkívül vegyék tárgyalás alá s 
az engedélyt indokolt esetekben a 62,060/904. F. M. sz. 
körrendeletben megszabott korlátok között s az ugyan
ott szabályozott eljárás betartásával esetleg elnöki utón 
adja meg.

Budapest, 1915, évi márczius hó 23-án.
A miniszter helyett:

Bartóky
államtitkár.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter Ryll Viktor 
kir. közalap, erdőmérnököt főerdőmérnökké; Zvarik Egyed kir. 
közalap, segéderdőmérnököt erdőmérnökké; Vajda Gyula és 
Schenkengel László kir. közalapítványi erdőmérnökgyakornokokat 
segéderdőmérnökökké kinevezte.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter Korai Frigyes m. kir. 
erdőtanácsost hosszú szolgálati ideje alatt tanúsított hű és oda
adó szolgálatainak elismerése mellett ■— saját kérelmére — vég
leges nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Keleti Lajos m. kir. erdő- 
tanácsost, sok éven át teljesített hű szolgálatainak elismerése 
mellett — saját kérelmére —  nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Schultz Károly 
m. kir. segéderdőmérnököt Máramarosszigetről a kolozsvári állami 
erdőhivatal kerületébe, Bánfiyhunyadra, az ottani m. kir. járási 
erdőgondnoksághoz.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Fekete Béla m. kir. erdő
mérnököt az állami szolgálattól saját kérelmére felmentette.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Nagy Jenő 
m. kir. erdőmérnökgyakornokot Kolozsvárról Tekére és beosztotta 
az ottani erdőgondnoksághoz.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter Wéber Mihály m. kir. 
főerdőőrt kinevezte a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz iroda
kezelési gyakornokká.

E lőfizetési díjak nyugtázása.

Az 1915. évi márczius hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Gallasz András 8.—, Palánkai erdőgond. 8.40, Földmív. min. 
hd. 20.— .

1 koronát fizettek:  Pintér István, Guszich Lajos.
2 koronát fizettek: Illés Ignácz, Matyaczkó Dezső, Klagyivik 

József, Horváth Lőrincz, Brunner János, Bencze György, Gergely 
Lajos, Tibori János.

4 koronát fizettek:  Doroszlói erdőgond., H om ik Károly, Bom- 
bola Pál, Kiss Dénes, Stiedl András, Teodorovits Ferencz, Bandys 
Ferencz, Busz Demeter, Kovács János, Kassa város, Potocsár 
Béla, Horák József, Volősin József, Illés István, Jetiinek Zoltán, 
Borbás Mihály, Pap Ferencz, Dérföldi hgi erdőgond., Schmuck 
Károly,

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakezím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljáből. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

P. M. 1. A  családi pótlékról szóló 1912. évi XX XV. t.-cz. 
9. §-a értelmében kaphat felesége és anyósa után családi pót
lékot abban az esetben, ha velük közös háztartásban él, ha már 
nem élvez különben is három vagy ennél több gyermek után 
családi pótlékot és ha az anyósa saját jövedelemmel nem bir és 
munka- és keresetképtelen. Ez esetben a felesége és anyósa után 
annyi családi pótlékot kaphat, mint egy gyermek után.

2. Az ezüst érdemkeresztet az illető kitüntetett elhalálozása 
után vissza kell küldeni vagy a Felség kabineti irodájának, vagy 
pedig az elhalálozott főerdőőr felettes hivatala útján annak a 
miniszter úrnak, a kinek az útján az illető a kitüntetést kapta. 
Minden kitüntetett egyén ugyanis, a kitüntetés átvétele alkal
mával Írásbeli kötelező nyilatkozatot ad arról, hogy elhalálozása 
után hozzátartozói (örökösei) a kitüntetést vissza fogják szolgál
tatni. A kitüntetés visszaszolgáltatása után ezt az írásbeli nyilat
kozatot (Revers), a hozzátartozók meg fogják kapni.

F. J. 1. Állami elemiiskolai tanítóképző-intézetek a következő 
helyeken vannak: Arad, Baja, Budapest, Csáktornya, Csurgó, 
Déva, Igtó, Kiskunfélegyháza, Kolozsvár, Léva, Losoncz, Mára- 
marcssziget, Modor, Pápa, Sárospatak, Stubnyafürdő, Székely- 
keresztúr, Temesvár és Zilah. Az utolsó kivételével, valamennyi 
internátussal van egybekötve. A felvételre és a tudnivalókra nézve 
kérjen valamelyik intézettől tájékoztatót.

2. A honvéd katonai intézetekre nézve olvassa el lapunk előbbi 
(5—6) számában a 47. oldalon Cz. M.-nek adott üzenetünket.

T. M. A városok fejlesztéséről szóló 1912. évi LVIII. t.-cz. 
19. §-a szerint a rendezett tanácsú városok, a mennyiben ez eddig 
meg nem történt, kötelesek az 1915. évi január hó 1-ig közigaz
gatási alkalmazottjaik részére nyugdíjintézetet létesíteni, s a 
nyugdíjintézet szervezéséről, a nyugdíjalap létesítéséről és keze
léséről, valamint a nyugellátás teltételeiről az állammal, a vár- 
megyei és városi törvényhatóságokkal és a többi rendezett tanácsú 
városokkal való viszonosság alapján és az állami nyugdíjtörvény 
alapelvei szerint szabályrendeletet alkotni. Ennek megtörténte
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után a rendezett tanácsú városok nyugdíj viszonosság szempont
jából ugyanazon tekintet alá esnek, mint a törvényhatóságok.

A fentiekből láthatja, hogy abban az esetben, ha Önt szabad 
királyi városnál olyan állásra nevezik ki, a mely állás nyugdíj
igénynyel van egybekötve, úgy a viszonosság alapján csendőrségi 
nyugdíját be kell szüntetni. Ha azonban a város olyan állásra 
nevezi ki, a mely állás után nyugdíj nem jár, úgy csendőrségi 
nyugdíját megtarthatja. Megtartja a csendőrségi nyugdíját akkor 
is, ha pl. valamely volt úrbéres közbirtokosság szolgálatába lép.

A 10 fillért a lap javára bevételeztük.
J. M. Tenyész-házinyulakért forduljon a «HázinyúltenyéBztők 

Országos Szövetségéhez* —  Budapest (Csillaghegy).
Vadász. 1. A  mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 

1894. évi XII. t.-cz. 95. §. f) pontja szerint kihágást követ el és 
száz koronáig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő az, a ki 
idegen területre jogosulatlanul megy, vagy jogtalanul azon átjár 
és onnét az illető felhívás folytán el nem távozik, vagy a ki 
tilalmi jelzéssel ellátott idegen területre jogosulatlanul megy, 
vagy jogtalanul azon átjár, a mennyiben cselekménye a büntető- 
törvény 421. §-a értelmében súlyosabb beszámítás alá nem esik-

Minthogy a kihágási eljárás az említett esetben csak a káro
sult fél indítványára indítandó meg, ennélfogva ha Ön a város 
tulajdonát képező kaszáló felügyeletével is meg van bízva, csak 
akkor tehet kihágás miatt feljelentést, ha a várostól, vagy ha a 
kaszáló bérbe van adva, a bérlőtől egyszersmindenkorra oly irányú 
utasítást kap, hogy a kaszálón átjárni senkinek se szabad. Ez 
esetben czélszerű volna tilalmi táblákat felállítani. Ha azonban 
a város, mint a kaszáló tulajdonosa, vagy pedig a kaszáló bér
lője megengedi, hogy a kaszálón bárki járkálhasson, úgy ne 
törődjék Ön se a dologgal. Nehogy azonban e miatt később 
esetleg kellemetlensége legyen, kérjen Írásbeli utasítást arra 
nézve, hogy idegeneknek megengedhető-e a kaszálón való járás
kelés, vagy sem.

2. A közutakról és vámokról szóló 1890. évi I. t.-cz. 104. §-a 
szerint a közutakon és műtárgyakon mindazon cselekmények és 
mulasztások tiltatnak, a melyek a forgalom biztonságára, az út
testnek és tartozékainak épségére, az útnak stb. fentartására 
hátrányosak. Minthogy pedig az Ön által említett esetben a 
sétaút mellett megfelelő közlekedésiéit áll rendelkezésre, nyilván
való, hogy a sétaúton kocsival, vagy egyéb járművel való járás 
a forgalom biztonságát veszélyezteti és az úttestet rontja. A ki 
tehát a törvény említett rendelkezése ellen vét, az kihágást követ 
el. Minthogy Ön a polgármester úrtól írásbeli utasítást kapott 
arra nézve, hogy az utaknak — rendeltetésüknek megfelelő — 
használatát ellenőrizze, ennélfogva az ez ellen vétőket kihágás 
miatt fel kell jelentenie. Czélszerű volna azonban a sétaútnak 
mindkét végén, valamint azokon a helyeken is, a hol a sétaút 
a kocsiutat metszi,' figyelmeztető táblákat felállítni s a közönséget 
figyelmeztetni, hogy a sétautakon mit nem szabad tenni.

F. erdőmester. Ha az erdőbirtok nem tartozik az erdőtörvény 
17. §-a alá, akkor a nem szakvizsgázott erdővédek az 1879. évi 
XX X I. t.-cz. 38. §-ának harmadik bekezdésében foglaltak alapján 
hatóságilag feleskethetők. Ha pedig az erdőbirtok az erdőtörvény 
17. §-a alá tartozik, akkor a m. kir. földmívelésügyi miniszter 
úr 1906. évi 81.535. számú körrendeleté alapján eskethetők fel. 
Ebben a körrendeletben a miniszter úr az erdőtörvény 17. §-ában 
megnevezett erdőbirtokosoknak megengedte, hogy erdeik őrzésé
nél a törvény által követelt teljes minősítéssel s illetve szak
vizsgával biró erdőőrökön kívül, a mennyiben ezeket az üzem
tervben megállapított létszámban tényleg alkalmazzák, a szükség
hez képest ilyen minősítéssel nem biró egyéneket is tarthassanak 
erdőszolgai minőségben. Megengedte továbbá, hogy az ily módon, 
vagy az erdőrendészeti hatóság érre vonatkozó külön engedélye 
alapján alkalmazott erdőszolgák abban az esetben, ha egyébként 
az idézett törvényczikk 37. §. a) és b) pontjaiban foglalt általános 
kellékeknek megfelelnek, s magyar állampolgárok, a törvény 
38. §-ában előírt hatósági esküt is letehessék. Megjegyezzük 
azonban, hogy ez a rendelet, mely annak idején az összes köz- 
igazgatasi erdészeti bizottságokkal, erdőfelügyelőségekkel és állami

erdőhivatalokkal közöltetett, az előbb említett birtokosokat szak
vizsgázott erdőőrök tartásának kötelezettsége alól egyáltalán nem 
menti fel s hogy erdőőri minőségben csakis szakvizsgázott egyé
nek alkalmazhatók ezután is, míg a szakvizsgával nem biró 
egyének mint erdőszolgák, napibéres vagy póterdőőrök nyerhet
nek alkalmazást.

H. J. 1. Minden nyugdíjas előzetes havi részletekben kapja a 
nyugdíját. 2. H ogy az adókon kívül mit vonnak még le egyesek 
nyugdíjából, azt mi nem tudhatjuk. Az illetőnek vagy van valami 
visszatéríteni valója, vagy pedig talán le van biróilag tiltva nyug
díjának egy része, 3. A  nyugdíjasok külön nyugdíjkönyvecskét 
kapnak. 4. A  véglegesen nyugdíjazott nem kívánhatja nyug
díjazási ügyének revízióját. 5. A hatósági eskübizonyítványt 
köteles beszolgáltatni, nehogy visszaélés történjék vele. 6. A  kér
dezett ügyirat az Ön nyugdíjazásáról szól. 7. A 10 fillért a lap 
javára bevételeztük.

V. A. Az erdőőrök az erdőtörvény 128. §-a értelmében az erdei 
kihágások, vagy a kihágást elkövetők nyomozásánál mint rendőri 
közegek járnak el. Ugyanezen törvény 150. §-a jogot ad az erdő
őrnek arra, hogy a tetten kapott erdei kihágótói a lopott erdei 
terméket onnan vegye el, a hova azt elhelyezte. E  szerint ha az 
erdőőr a kihágót tetten érte, s őt egészen a lakásáig, vagy bár
mily más helyiségig követte, a hol a tettes a lopott holmit el
rejtette, jogosítva van az erdőőr azt ott addig keresni, a míg fel 
nem találja. Ezt az esetet kivéve, hatósági engedély nélkül, az 
erdőőr házkutatást nem tarthat. A  házkutatás elrendelését attól 
az elsőfokú közigazgatási hatóságtól kell kérni, a mely hatóság 
a kihágás felett bíráskodni illetékes; ha ez a hatóság a ház
kutatást elrendeli s annak foganatosításáyal —  mint az erdő
törvény 128. §-a szerinti rendőri közeget —  az erdőőrt bízza meg, 
akkor a házkutatást az erdőőr foganatosíthatja. Hpgy pedig a 
kihágás felett bíráskodni és ebből folyólag a házkutatást elren
delni mely közigazgatási hatóság illetékes, eziránt az erdőtörvény 
117. és 118. §-ai intézkednek. Megjegyezzük, hogy a házkutatást 

• mindig legalább két megbízható tanú jelenlétében kell fogana
tosítani és hogy a házkutatás foganatosítása előtt az azt elrendelő 
határozat annak, a ki ellen a házkutatás elrendeltetett, vagy 
esetleg megbízottjának kihirdetendő, továbbá, hogy a házkutatás
ról jegyzőkönyvet kell felvenni és a jelenvoltakkal aláíratni. Ha 
a főszolgabíró a házkutatás foganatosításával a községi bírót 
bízza meg, úgy ez köteles a házkutatást foganatosítani. Ha pedig 
a községi biró rendeli el a' házkutatást s ő maga azon nem akar 
részt venni, úgy írásbeli felhatalmazást kell tőle kérni arra, hogy 
az erdőőr, mint az erdőtörvény 128. §-a szerinti rendőri közeg a 
házkutatást megtarthassa. Ha a biró ezt vonakodik megtenni, 
úgy a főszolgabírónál kell a biró ellen panaszt emelni, vagy pedig 
a főszolgabírótól kell kérni a házkutatás elrendelését.

J. -né. Szívesen közölnénk, de nem a  m i lapunkba való.
K. I. 1. Hirdetését háromszor díjmentesen hozzuk. 2. Elő 

fizetése márczius végével lejárván, szíveskedjék azt mielőbb m eg
újítani.

N. K. 1. Előfizetése a küldött 8 koronával 1916 év végéig 
rendezve van. 2. Ha azt hiszi, hogy a hadisegély kiosztása körül 
visszaélés történik, emeljen panaszt a jegyző úrnál, vagy a fő
szolgabíró úrnál, mert ők vannak hivatva megállapítani, hogy 
kinek jár hadisegély. 3. A kiosztott hadisegélyeket az államnak 
senki se fizeti vissza.

J. A. 1. Ha biztosan tudja, hogy fia hadifogságba került, akkor 
annak holléte felől kérjen «A Hadifoglyokat Gyámolító és Tudó
sító Hivatal*-tói (Budapest, IX., Üllői-út 1. szám) felvilágosítást. 
Ha azonban nem biztos, hogy fia hadifogságba jutott, akkor a 
Vöröskereszt-Egylet tudakozó irodájától (Budapest, IV., Váczi- 
utcza 38. szám) kérjen válaszos levelező lapon felvilágosítást. 
Minden postahivatalnál kap külön erre a czélra szolgáló válaszos 
levelező-lapot. 2. Sorsjegyeit még nem húzták ki.
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ALLASKERESLET ES KINALAT

42 éves, róm. kath., nős, egy gyermekes, szak
iskolát végzett, szakvizsgázott erdőőr, ki úgy az erdészet, 
mint a vadászat terén jártassággal bir és jó bizonyít
ványokkal rendelkezik, azonnali belépésre állást keres. 
Czíme: Holler Ferencz erdővéd, Decs (Tolna m.) (6.)

44  éves, szakvizsgázott erdőőr, április elsejére, 
lehetőleg uradalomba, állást keres. Szakmájában minden 
téren elsőrendű szakerő. Czíme: Illés Ignácz, Tálya 
(Zemplén megye). (7.)

25 éves, róm. kath., nőtlen, szakiskolát végzett, 
szakvizsgázott, hadmentes erdőőr, ki úgy az erdészet, 
mint a vadászat terén jártassággal bir és a mesterséges 
fáezántenyésztést is érti, azonnali belépésre megfelelő 
állást keres. Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (s.)

Négy középiskolát és szakiskolát végzett, szak
vizsgázott, 21 éves egyén, megfelelő állási keres. Czíme 
a szerkesztőségnél megtudható. O.i

HIRDETÉSEK

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1-20. Klespitz, Gosztola (Zala megye). (i.xxrv.i6.)

24122/1915. I. B— 1. F. M. sz.

Fenyőtutajfa eladás. (1000 és 500 m3-es rész
letekben). A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
és a bustyaházai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságai
ból az 1915. évben részben letutajozott, részben letuta- 
jozandó mintegy 147000 tömör m3 lucz- és jégenyefenyő 
haszonfa Máramarosszigeten az erdőigazgatóság hivatalos 
helyiségében zárt írásbeli ajánlatok útján eladásra kerül 
és pedig:

a) az 1913. évi termelésű 64000 m3 faanyag 1915. évi 
április hó 27. (huszonhetedik) napján délelőtt 10 órakor;

b) az 1914. évi termelésű 83000 m3 faanyag 1915. évi 
május hó 10. (tizedik) napján délelőtt 10 órakor.

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 
négy óráig kell az alulírott erdőigazgatóság, illetve a 
bustyaházai erdőhivatalnál benyújtani. Az ajánlatok az 
erdőigazgatóságnál a fentebb megjelölt napon délelőtt 
10 órakor nyilvánosan felbontatnak.

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető 
kimutatások, valamint a részletes versenytárgyalási fel
tételek, ajánlati űrlapok és borítékok a nevezett erdő
igazgatóság, illetve erdőhivatalnál beszerezhetők s ugyan
ezek az illető kerületbeli erdő- és faraktárgondnok- 
ságoknál, továbbá Tiszaujlak, Beregszász, Yásárosnamény, 
Tokaj, Tiszalucz, Tiszafüred, Tiszalök, Fegyvernek, 
Poroszló, Törökszentmiklós, Szolnok, Tiszaföldvár, 
Csongrád, Szentes, Hódmező-Vásárhely, Szeged, Makó, 
Törökkanizsa, Magyarkanizsa, Zenta, Óbecse, Török
becse, Titel és Zimony városok, illetve községek elöl
járóságainál is megtekinthetők.

Budapest, 1915. évi márczius hó.
(4.) M . k ir .  F ö ld m iv e lé sü g y i M in isz ter .

Díj nők állandó és azonnali alkalmazást nyer a 
miskolczi kir. erdőfelügyelőségnél. Jó irású, nyugdíjazott 
erdőaltiszt előnyben részesül. Bővebb felvilágosítást ád 
Miskolczon Zachár István főerdőtanácsos. <2.)

23738/1915. I. B— 1. F. M. sz.

Termelt fenyőhaszonfa és tutajfa eladás.
A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal maluzsinai, likavai, 
oszadai, vichodnai és szvarini erdőgondnokságaiban a 
kincstár által kitermelt és rakodókra kiszállított mintegy 
2400 drb. fenyőevezőrud és 48300 tm3 lucz- és jegenye
fenyő épület- és műszerfa 24 különböző csoportban, 
valamint a feketevági és teplicskai erdőgondnokságokban 
kitermelt és 1915. év folyamán Liptóujvárra letutajozandó 
mintegy 10000 m3 lucz- és jegenyefenyőhaszonfa 1000 
(Egyezer) m3-es részletekben Liptóujvárott 1915. évi 
április hó 27-én zárt írásbeli ajánlatok útján megtartandó 
nyilvános versenytárgyaláson el fog adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1915. évi április 
hó 26. napján délután 5 (öt) óráig nyújtandók be a 
liptóujvári m. kir. főerdőhivatalnál, a hol azok április 
hó 27-én délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel fognak 
bontatni.

A részletek csoportosítására, valamint a kikiáltási 
árakra vonatkozó bővebb felvilágosítást a liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatal ad, a hol az árverési és szerző
dési feltételek, valamint ajánlati űrlapok és borítékok 
is megtekinthetők és beszerezhetők.

Budapest, 1915. évi márczius hóban.
(3.) M . k ir .  F ö ld m iv e lé sü g y i M in isz ter .

22983/1915. I. B— 1. sz.

Bükkfa eladás tövön. A begalankási m. kir. 
erdőgondnokság 178 '30 kát. hold kiterjedésű vágás- 
területén összesen 36634 ürm3-re becsült tűzifa, zárt 
írásbeli ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson 
eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1915 évi május hó 4-én 
d. u. 2 óráig nyújtandók be a lugosi m. kir. erdőigaz
gatósághoz, a hol is azok a következő napon délelőtt 
9 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

A részletes becslés adatai, árverési és szerződési 
feltételek, valamint ajánlati űrlap és boríték a lugosi 
m. kir. erdőigazgatóságnál szerezhetők be.

Budapest, 1915. évi márczius hónapban.
(5.) M . k ir .  F ö ld m iv e lésü g y i M in isz ter .

1853/1915. sz.
Tölgy- épület- és műfa-eladás. A máramaros

szigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó felső
rónai és u. n. Kálvária rakodókon készletezett tölgy
épület és műfa, zárt írásbeli versenytárgyalás útján fog 
eladatni.

Az ajánlatok f. év május hó 5-én d. u. 5 óráig 
nyújtandók be az alulírott m. kir. erdőigazgatóságnál, 
a hol azok május hó 6-án délelőtt 9 órakor fognak 
nyilvánosan felbontatni.

Az ajánlatok az egyes rakodókon lévő csoportokra 
és azok részleteire is megtehetők. Az ezekre vonatkozó 
méretezési és értékkimutatás, továbbá a versenytárgyalási, 
egyúttal szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
az erdőigazgatóságnál díjmentesen megszerezhetők, 
is.) M . k ir .  F rd ő ig a zg a tósá g .

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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IX. évfolyam. — 9—10. szám. Megjelenik minden hó 1-én és -15-én. 1915. május 15.

Előfizetési &r:

Egész év re______ 4 K.
Fél évre _ _ _ 2 K.
Negyed évre______ 1 K.
Egyes s z á m ____ 20i í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő  
m. kir. erdőtanácsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze-
dós milliméter soronkint 
10 fiüérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláeke- 
reslet és kínálat rovati 
rövid közlésekre dijtala- 

nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdői kiadóhivatala czimén Budapest, V., 
Alkotmány-uícza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklamácziók is.

A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) cAz Erdői 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. ss. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

•Az Erdős munkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordít 
tátik, a m ely — később meghatározandó m ódon  — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog  szolgálni.

T A R T A L O M .

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről.
A fapiacz helyzete. (P. L.)
A napraforgófélék mint állattápszer. (Gyulay Károly.)
Gazdasági tanácsadó: A méhek szerepe a gyümölcsvirág meg

termékenyítésénél. — A czementgyárakból elszálló por hatása 
a gyümölcsfák terméskötésére. — A fák gutaütéséről és okai
ról.

Különfélék: Halálozás. — Levél a Kárpátokból. — A hód 
utolsó menhelye. — Farkasok elterjedtsége. (L—1.) — Chile 
erdei. (L—1.)

Hivatalos közlemények: A felesketett erdőtisztek és erdőörök adó
mentes szolgálati fegyverei tárgyában. — Vasúti pályaátjárási 
igazolványok kiállítása tárgyában.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Nemezis. (M. Hrabovszky Júlia.)

Értesítés.
Az Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése tár

gyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
Erdő) kéthetenkénti szétküldése a há

borús viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min

d en  hó 1 5 -én  kettős fü zetek b en  fo g  m e g 

je le n n i.

A szerkesztőség.

A hadbavonult kincstári erdészeti 
altisztekről.

Daczára annak, hogy az államerdészeti alkalmazot
tak a népfelkelői szolgálat alól fel vannak mentve, 
mégis 383 kincstári erdészeti altiszt vonult be hadi 
szolgálatra. bevonult kincstári erdészeti altisztek kö
zül eddigi adataink szerint

a) kitüntetést kaptak:
Ifj. Kérai János napibéres erdőőr Gyalu (Kolozs

vár), tartalékos szakaszvezető II. oszt. ezüst vitézségi 
érmet ; — Csellár Sándor m. kir. erdőőr Maluzsina 
•(Liptóújvár), tüzér szak asz vezető II. oszt. ezüst vitéz
ségi érmet; — Lehoczky Márton napibéres Fenyőháza 
(Liptóújvár), honvéd szakaszvezető, szakaszával 2 orosz 
tisztet és 42 katonát foglyul ejtett, a miért 35 korona 
jutalomban részesült; ezenkívül állítólag az arany vitéz
ségi éremmel is ki lett tüntetve; — Mihu Döme m. kir. 
segéderdőőr Marosborsa (Lippa), tartalékos őrmester előbb 
ezüst, majd állítólag arany vitézségi érmet kapott; — 
Matonicski István kir. erdőőr (Zagreb), vadász szakasz
vezető, II. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott;

b) megsebesültek:
Rostár József m. kir. erdőlegény Zólyomlipcse (Besz- 

terczebánya), póttartalékos; — Jácz Lajos mozdony- 
vezető Feketebalog (Beszterczebánya), póttartalékos köz
legény; — Aczberger Ferencz m. kir. erdőőr (Mára- 
marossziget), póttartalékos őrvezető; — Stark Tamás 
m. kir. erdőlegény (Máramarossziget), tartalékos szakasz
vezető ; — Borosnyai Sándor m. kir. erdőőr Aranyosfő 
(Kolozsvár), szakaszvezető; —  Kotta Miklós m. kir. 
erdőőr Iszticsó (Kolozsvár), póttartalékos közlegény; — 
Makay Elek m. kir. erdőlegóny (Kolozsvár), tartalékos 
szakaszvezető; — Stark Sándor m. kir. erdőlegény 
Vidra (Kolozsvár), huszár közlegény; — Kirschmájer 
István m. kir. segéderdőőr Topánfalva (Kolozsvár), tar
talékos szakaszvezető; — ifj. Kérai János napibéres 
erdőőr Gyalu (Kolozsvár), tartalékos szakaszvezető; — 
Papp Demeter napibéres erdőőr Jósikafalva (Kolozsvár), 
tartalékos szakaszvezető; —  Máris Péter napibéres pót- 
erdőőr Jósikafalva (Kolozsvár), tartalékos honvéd; — 
Morár János m. kir. erdőszolga Sárkány (Kolozsvár),
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tartalékos közlegény; — Lázár Sámuel napibéres erdő
szolga Dés (Kolozsvár), tartalékos közlegény; —  Dobra 
Antal napibéres erdőszolga Aranyosfő (Kolozsvár), tar
talékos közlegénynek jobb kezének mutatóujját ellőt
ték ; —  Jónás István m. kir. segéderdőőr Fogaras (Ko
lozsvár), póttartalékos; — Palkony János napibéres 
erdőőr (Lúgos), tartalékos káplár, lábán lövéstől köny- 
nyebben megsebesült, jobb karján pedig szuronyszúrást 
kapott, felgyógyulva ismét a harcztérre került, a hol 
újból megsebesült; — Tomasevits Vladimír m. kir. 
erdőőr (Lúgos), tartalékos honvéd tizedes; — Tokár 
Adám m. kir. erdőőr (Lúgos), tartalékos szakaszvezető; — 
Dehelyán József napibéres erdőőr (Lúgos), közlegény; — 
Murár Miklós m. kir. erdőőr (Lúgos), póttartalékos köz
legény ; — Barasics István m. kir. erdőőr (Lúgos), köz
legény ; —- Galántai Ferencz m. kir. erdőőr (Lúgos), 
tartalékos vadász szakaszvezető; —  Garai Ferencz m. 
kir. erdőőr (Lúgos), honvéd-huszár, lova ellenséges gép
fegyver golyótól találva összeesett, minek következté
ben lováról leesve, több helyen megsérült, de egy hét 
múlva meggyógyult s ismét a harcztérre került; — 
Bakkay József m. kir. erdőlegény Teplicska (Liptóújvár), 
tartalékos tizedes; —  Torna Győző m> kir. erdőőr 
Yichodna (Liptóújvár), tartalékos szakaszvezető; — 
Schmidt Failik József m. kir. erdőlegény Maluzsina 
(Liptóújvár), tartalékos szakaszvezető két ízben meg
sebesült, de sebeiből kigyógyulva, harmadszor is a harcz
térre került; — Krno Dániel m. kir. erdőlegény Fenyő
háza (Liptóújvár), póttartalékos; — Mészáros Lázár 
m. kir. erdőőr (Lippa), tartalékos tizedes; — Szíj Ferencz 
m. kir. erdőőr Csála (Lippa), tartalékos szakaszvezető; — 
Kozsán József m. kir. erdőőr Marosborsa (Lippa), tar
talékos tizedes; —  Trombitás András m. kir. segéd
erdőőr Dorgos (Lippa), honvéd tizedes; —  Drázsa Miksa 
m. kir. erdőlegény (Lippa), gyalogos; — Kupareszku 
Miklós in. kir. segéderdőőr Máriaradna (Lippa), hon-

T Á R C Z A .

Nemezis.
Irta: M. Hrabovszky Júlia.

Végre ! . . .  A felesége beleegyezett: holnap el lesz
nek választva törvényesen, véglegesen és ő szabad lesz! 
Verseghy Ákos megkönnyebbülten, boldogan és diadal
masan is sóhajtott fel. A kiéheztetés módszere tehát, 
mint a megostromolt városoknál, az asszonynál is hasz
nált. Mert ugyan mit is remélhetett még Ella? A hozo
mánya elveszett. Nincs az a furfangos ügyvéd, a ki be 
tudná bizonyítani, hogy Ella kétszázezer koronája nem 
a börzén úszott el, de Verseghy Ákos nevén biztosság
ban kamatozik egy külföldi bankban. Ella, ha tovább 
is makacskodik és nem egyezik a válásba, éhen hal, 
mert ő, a férj, csak azon feltétellel volt hajlandó tisz
tességes évjáradékot adni a feleségének, ha elválnak.

Lehet ugyan, hogy az a bolond asszony készebb

véd; —  Petőfi Géza m. kir. erdőlegény Marosnagy- 
völgy' (Lippa), tartalékos honvéd szakaszvezető; — Kor- 
nyestyán Károly m. kir. erdőlegény (Nagybánya), tart. 
czímz. szakaszvezető; —  Győry Sándor m. kir. erdő
legény (Nagybánya), tart. szakaszvezető; — Blumen- 
stein György m. kir. erdőlegény (Nagybánya), póttarta
lékos gyalogos, lába az uzsoki harczoknál lefagyott; — 
Kiss Sándor m. kir. erdőőr (Ungvár), vadász közlegény; — 
Leck István m. kir. erdőlegény (Ungvár), közlegény; — 
Rónai Árpád napibéres erdőőr (Ungvár), gyalogos köz
legény, de sebesüléséből kigyógyulva ismét a harcztéren 
van; —  Leck György napibéres erdőőr (Ungvár), tart. 
szakaszvezető; — Miller András napibéres erdőőr (Ung
vár), tart. tizedes; —  Grünberger Hermán napibéres 
erdőőr (Ungvár), gyalogos közlegény; — Irsch Ferencz 
erdőkerülő (Ungvár), honvéd tizedes; — Wiener János 
erdőkerülő (Ungvár), honvéd közlegény; — Schmuck 
János m. kir. erdőlegény Nagymaros (Gödöllő), tarta
lékos közhonvéd; — Farkas József m. kir. erdőlegény 
Gödöllő, tart. honvéd szakaszvezető; — Tálas Ferencz 
m. kir. erdőlegény Nagymaros (Gödöllő), tartalékos al- 
vadász; —  Maszlagi Géza m. kir. segéderdőőr Galga- 
mácsa (Gödöllő), tartalékos tizedes; — Vizner Lajos 
m. kir. segéderdőőr Bábát (Gödöllő), tartalékos szakasz
vezető a szerb harcztéren egy roham alkalmával egy 
általa nem látott mélységbe zuhant, s bal térdét össze
zúzta és lába erősen megrándult; —  Katók István napi
béres erdőőr Galgamácsa (Gödöllő), tart. vadász köz
legény; —  Papp György napibéres m. kir. segéderdőőr 
Diósgyőr (Tótsóvár), tart. tizedes; —  Takács Lajos m. 
kir. erdőőr Diósgyőr (Tótsóvár), tartalékos tizedes; — 
Borbély Andor m. kir. segéderdőőr Diósgyőr (Tótsóvár), 
tartalékos tizedes, 1914 október 18-án nyolcz helyen 
súlyosan megsebesült, úgy, hogy bal karjára teljesen 
béna lett; — Jedinák Gyula m. kir. erdőőr Parasznya 
(Tótsóvár), tartalékos szakaszvezető; — Puska Pál m.

lett volna éhen halni, csakhogy megboszulja magát a 
férjén és az oe vehesse el azt, a kit imád, a saját éle
ténél is jobban szeret. . .  de szerencsére közbejött Ke
resztes . .  . Keresztes, a hű barát, a ki — ez csak most 
sül ki —  azért volt éveken át hűséges házibarátjuk, 
mert titokban Ellát szerette. Összeillenek. . .  mind a 
kettő ideálista, félbolond. Ella ugyan sohasem szerette 
Keresztest szerelemmel, sőt majdnem fizikai ellenszen
vet érzett iránta ..  . Keresztes nem is Adonisz ám, a 
ki a nőket vonzani tudná, de «szép lelke# van, mint 
Ella annak idejében mondani szokta volt, és mivel a 
vagyona is nagyon szép, Ella szemet huny egyéb hát
rányai fölött és a felesége lesz.

Tehát még sem a kiéheztetés győzött. . .  Ella bele
egyezik a válásba, lemond a követeléseiről, hogy a gaz
dag Keresztes felesége lehessen.

így tehát minden rendbe jön, Ella ismét gazdag 
lesz és a hozománya Uus számára fog kamatozni.

Verseghy Ákos e pillanatban semmi lelkifurdalást 
nem érzett, a miért meglopta, ilyen kényszerhelyzetbe

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



AZ ERDŐ. 67

kir. erdőlegény Diósgyőr (Tótsóvár), tartalékos szakasz
vezető; —  Lénárt János napidíjas Óvíz (Tótsóvár), pót- 
tartalékos közhonvéd; — Turek József m. kir. erdőőr 
(Tótsóvár), tartalékos szakaszvezető, két ízben súlyosan 
megsebesült, de felépült; —  Kévoy Sándor m. kir. 
erdőlegény (Bastyabáza), honvéd tizedes; —  Szoplcó 
Ferencz m. kir. famester (Bastyabáza), tartalékos őr
mester; — Nyáray Lajos m. kir. erdőőr (Apatin), tar
talékos őrvezető, szívétől két centiméternyire két golyó 
van a testében; — Dvoracsek Géza m. kir. erdőőr 
(Apatin), tart. szakaszvezető, két fegyvergolyótól; — Faur 
Traján m. kir. erdőőr Ausel (Szászsebes), tartalékos 
honvéd tizedes; - -  Holcbauer József m. kir. segéd- 
erdőőr Kirpa (Szászsebes), tartalékos tizedes, srapnell 
légnyomástól a gyomor táján; — Beu Sándor m. kir. 
erdőőr Bulzesd (Szászsebes), tartalékos szakaszvezető; — 
ifj. Csokerlia György m. kir. erdőlegény (Orsóvá), pót- 
tartalékos, srapnelltől balkeze fején és vállán, jobb 
lábára pedig meghűlt; — Nyess János napibéres erdőőr 
(Orsóvá), tüzér ágyúvezető, de sebeiből kigyógyulva, újra 
a harcztérre került; — Gajevszki János napidíjas (Or
sóvá), honvéd közlegény, jobb lábszárába golyólövést 
kapott; —  Suvecz Illés m. kir. erdőőr (Orsóvá), hon
véd közkatona; — Rosecz Vazul napibéres erdőőr (Or
sóvá), tartalékos szakaszvezető, 1914 deczember 10-én 
bal csípőjébe puskalövést kapott; — Gineszku Mojsze 
napibéres (Orsóvá), tart. tizedes; — Szadován János 
napibéres (Orsóvá) honvéd tizedes; — Batina Milos 
kir. erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető; —  Boreovics 
Mojsija napibéres erdőőr (Zagreb), tartalékos tizedes; — 
Babics Vincze napibéres erdőőr (Zagreb), honvéd tizedes, 
jobb szemét srapnell-szilánktól elvesztette; —  Brnicza 
János napibéres erdőőr (Zagreb), honvéd őrsvezető, kar
ján és lábán, de kigyógyulva újból visszatért a harcz
térre ; —  Gregurek Mátyás napibéres erdőőr (Zagreb), 
tartalékos tizedes, jobb lábán könnyebb sebet kapott ; —

Matonicski István kir. erdőőr (Zagreb), vadász szakasz
vezető, haslövést kapott; — Majczan Károly napibéres 
erdőőr (Zagreb), szakaszvezető, súlyos gyomorlövést ka
pott s megsebesülve hadifogságba került; —  Radosevics 
Mile kir. erdőőr (Zagreb), közlegény, bal kezén köny- 
nyebben; — Radovanovics Péter kir. erdőőr (Zagreb), 
tartalékos tizedes, két ízben; — Starcsevics Venczel 
napibéres erdőőr (Zagreb), tartalékos szakasz vezető; — 
Sesics Miklós kir. erdőőr (Zagreb), tartalékos szakasz
vezető ; — Tomacz Bozso napibéres erdőőr (Zagreb), 
tizedes; —  Abrámovics Márton napibéres póterdőőr 
(Yinkovci), tart. honvéd szakaszvezető; — Dobranics Pál 
kir. erdőőr (Yinkovci), honvéd póttartalékos, két ízben; — 
Filipovics Adárn napibéres póterdőőr (Vinkovci), honvéd 
tizedes, három ízben sebesült meg; két ízben sebeit maga 
kötözte be és távolította el a sebből a srapnell szilánko
kat, míg harmad ízben jobb keze mutatóujja úgy meg
sérült, hogy ujjának felét le kellett vágni; —  Laiulekics 
János napibéres póterdőőr (Vinkovci), közhonvéd.

c) hősi halált haltak:
Hőher György m. kir. erdőőr Felsőszarvas (Besz- 

terczebánya), czímzetes őrmester, a harcztéren szerzett 
betegsége következtében 1914 október 5-én a krakkói 
katonai kórházban; —  Edelhauser Vilmos m. kir. 
erdőőr Topánfalva (Kolozsvár), póttartalékos, 1914 okt. 
21-én ellenséges golyótól találva ; —  Kropacsek János 
m. kir. erdőlegény (Liptóújvár), tartalékos szakaszvezető 
az 1914 november 7-én megjelent veszteség-lajstrom 
szerint elesett. A megboldogult a Bécsújhelyen évenkint 
tartatni szokott altiszti díjlövő versenyen első díjat 
nyert. —  Pogáts Ferencz m. kir. erdőőr Yalkó (Gödöllő), 
tartalékos szakaszvezető, a 61. számú veszteség-lajstrom 
szerint elesett, halála azonban hivatalos formában még 
nem nyert megerősítést. —  Pintér Sándor m. kir. erdőőr 
Visegrád (Gödöllő), tartalékos alvadász, a veszteség
lajstrom és egy szemtanú értesítése szerint 1914 szept.

hozta ezt a szegény asszonyt, a kinek a birhatásáért 
(illetve a hozományáért) egykoron annyira versengett. 
Nem gondolt Ella gyámjára, a ki vak bizalommal visel
tetett iránta, és azzal a boldogító tudattal halt meg, 
hogy egyetlen nővére árváját jó kezekre bízta. Mert a 
szegény öreg úr abban a hitben élt, hogy Ella nagyon 
boldogan él a férjével.

Ella mesterileg tudta leplezni a boldogtalanságát. 
Kifelé boldog, csillogó, zajos életet éltek . . . Ákos 
akarta. . .  a felületes ismerősök nem gyanították, mit 
takar a sok dáridó, szórakozás . . .  Csak néhány jóbarát, 
bizalmas barátnő, a beavatottak szánták Ellát, a miért 
a férje olyan kíméletlenül csapodár. Mert Ákos minden 
szép nőt megkívánt: a felesége szobalányát, szakácsnő
jét, barátnőit egyaránt.

Mindez azonban nem volt veszélyes, futó szeszély, 
brutális vágyak kielégítése volt csupán, a mihez a szív
nek nem sok, vagy semmi köze, de aztán jött Ilus . . .  
és Ella boldogsága végleg romba dőlt. Jött Ilus, az 
édes, az aranyos, a kis falusi ártatlanság, nagy, túlsá

gosan nagy ibolyakék szemeivel, gyermekien lágy, él
veteg piros ajkaival, tej fehér arczával, macskaszerű 

; mozdulataival. Ilus, a ki mintegy hipnózisban meresz
tette elbűvölő szemeit a szép pesti férfira, gyermekes 
kaczérsággal folyton mintegy odakinálta magát a lob
banékony vérű Ákosnak, és aztán mindig a gyík ügyes
ségével siklott ki ostromai elől. Flirtjök négy hétig 
tartott egy magyarországi fürdőben, mialatt Ella egyet- 

j len gyermekével a Keleti-tenger partjain üdült.
Ez a négy hét azonban elég volt, hogy Ákosnak 

elvegye az eszét. Őrülten beleszeretett abba a szép, 
fehér kis cziczába, a ki egyre hozzá dörgölődzött, aztán 
karmolt. . .  ha Ákos nem birt már magával. Ez a leány 
lett Ákos végzete. Talán elfelejti Ilust, ha az lenn ma
rad, eltemetve vidéki városkájában, de Ilus a télen feljött 
farsangolni egy nagynénjéhez és kis vidéki szépségből 
egyszerre felkapott bálkirálynő lett. És a minő arány
ban nőtt Ilus udvarlóinak a száma, növekedett Ákos 
szenvedélye is. Bírnia kellett azt a leányt minden 
áron. . .  És lassanként kieszelte azt a pokoli tervet,
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8— 10-ike között a Lembergnél folyt ütközet alkalmával 
golyó által homlokon találva, hősi halált halt. —  Tur- 
mann Vilmos m. kir. segéderdőőr Szomolnokhuta (Tót- 
sóvár), honvéd számvivő altiszt, az északi harcztéren 
Ivangoródnál 1914 október 23-án elesett. —  Nejeszku 
József napibéres erdőőr (Orsóvá), beosztva a határrend
őrséghez, állítólag a múlt év őszén Eperjesen kolerá
ban meghalt; ez a hír még megerősítésre szorul. — 
Menicsanin Mile kir. erdőőr (Zagreb), tart. tizedes, az 
északi harcztéren; — Sesics Miklós kir. erdőőr (Zagreb), 
tart szakaszvezető, megsebesülve a fiumei katonai kór
házba került, a hol 1915 márczius hó 12-én meghalt. — 
Abramovics Márton napibéres póterdőőr (Vinkovci), tar
talékos honvéd szakaszvezető, az északi harcztéren golyó
tól találva hősi halált halt.

d) hadifogságba kerültek:
Szuhár József m. kir. erdőőr (Beszterczebánya), tart. 

szakaszvezető Tara (Szibéria). —  Stark Tamás m. kir. 
erdőlegóny (Máramarossziget), tart. szakaszvezető egy 
napi orosz hadifogság után kiszabadittatott. —  Jakab 
Jakab m. kir. segéderdőőr Mocsár (Kolozsvár), tart. 
szakaszvezető orosz hadifogságba Uffába került. — 
Jónás István m. kir. segéderdőőr Fogaras (Kolozsvár), 
póttartalékos, 1914 nov. 22-én sebesülten orosz fog
ságba került s Irkuck környékén Zairentzkij - Gowduk 
helységben (Szibéria) tartózkodik. — Mojszeszku Illés 
napibéres erdőőr (Lúgos), közlegény. —  lenge Péter 
m. kir. erdőőr Dorgos (Lippa), honvéd póttartalékos, 
hadnagyának — Jenye feleségéhez írt értesítése sze
rint — 1914 szeptember elején orosz hadifogságba esett. — 
Csizmás Vazul m. kir. erdőlegény Máriaradna (Lippa), 
tart. vadász szerb hadifogságban van Obredovasztelicz- 
ben. Habina József m. kir. erdőlegény (Nagybánya), 
pótt. gyalogos, orosz hadifogságban Novonikolajeszkben 
van. — Pfau Jenő m. kir. erdőlegény (Ungvár), tart.

tizedes mint szerb hadifogoly Nisbe került, honnan a 
rályai czementgyárba vitték. —  Sztán András m. kir. 
segéderdőőr (Ungvár), tizedes, orosz hadifogságban Szi
bériában van. — Grünberger Hermán napibéres erdőőr 
(Ungvár), gyalogos közlegény megsebesülve orosz fog
ságba esett, a honnan azonban három nap múlva sze
rencsésen megszabadult. — Wiener János erdőkerülő 
(Ungvár), gyalogos közlegény megsebesülve orosz hadi
fogságba Tambor városba került. — Bujtás József m. 
kir. segéderdőőr Bábát (Gödöllő), tart. honvédőrvezető, 
saját értesítése szerint Ischimben (Szibéria) orosz hadi
fogolyként őriztetik. — Jedinák János m. kir. erdőőr 
Diósgyőr (Tótsóvár), honvédőrmester, saját értesítése 
szerint 1914 nov. 18-án orosz hadifogságba került. — 
Puska Pál m. kir. erdőlegény Diósgyőr (Tótsóvár), tart. 
szakaszvezető 1915 február havában orosz hadifogságba 
jutott. — Paurner Béla m. kir. erdőőr Delnekakasfalva 
(Tótsóvár), póttart. gyalogos, századosának értesítése 
szerint, orosz hadifogságba esett. — Bohuniczky Kál
mán m. kir. segéderdőőr (Tótsóvár), tart. őrmester, hír 
szerint szerb hadifogságba került. —  Fenyüs István 
m. kir. erdőlegény (Tótsóvár), tart. szakaszvezető, hallo
más szerint orosz hadifogságba került. — Koszanovics 
Milankó napibéres erdőőr (Zagreb), tart. tizedes Kü- 
konickben van mint orosz hadifogoly. — Mamula 
Badivoj napibéres erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető 
szerb hadifogságban Nisben van. — Majczan Károly 
napibéres erdőőr (Zagreb), tart szakaszvezető súlyos 
gyomorlövéssel szerb hadifogságba került s jelenleg 
Skopljén van. — Galogazsa Illés kir. erdőőr (Zagreb), 
vadász tizedes Ashabadtban van mint orosz hadifogoly. — 
Jugovics Péter kir. erdőőr (Zagreb), honvéd népfel
kelő orosz hardifogságba került. — Martinovics Bol- 

j dizsár napibéres póterdőőr (Vinkovci), honvéd póttart. 
szerb hadifogságban Uszkübben van.

miként szabadulhat meg a feleségétől és tarthatja meg 
a hozományát is.

Nem volt könnyű dolog; lassú aknamunkát kellett 
folytatnia, hogy a robbanás kellő időben megszabadítsa 
őt Ellától és kárt ne tegyen saját becses személyében. 
Eddig sikerült, minden sikerült neki. . .  biztosságban a 
dús hozomány, Ilus megigérte, hogy a felesége lesz, ha 
Ellától elvált. . .  és m a. . .  ma délután három órakor 
Ella aláírja az okmányt, a miben lemond minden anyagi 
követeléséről férjével szemben, beleegyezik a válásba, 
annak fejében, hogy egyetlen gyermekét, édes kis fiát, 
a ki nevelőintézetben lesz, két hónapon át minden év
ben magánál tarthassa.

Ez a pont nagyon bántotta Ákost, mert a fiát ő is 
nagyon szerette és magánál szerette volna tartani egé
szen, de Ella e tekintetben hajthatatlan volt: a hozo
mányát átengedte, a fiát nem. Féltette őt a könnyelmű 
apa befolyásától, neveljék őt idegenek és két hónapon 
át az évben dédelgesse őt az anyai szeretet. Ákosnak 
engednie kellett. De mit nem tett volna meg Ilus bir- 
katásáért! Nagy vágyakozása sok szenvedést okozott neki

| és ezt fokozta még a féltékenység. Ilus körül volt ra
jongva és ő nem lehetett nyilvánosan a vőlegénye.

Különösen egy fiatalemberre volt féltékeny, a kis 
fekete Ivánicsra, a kit a fiúk röviden «rácz nábob»-nak 
neveztek. A kis rácz nagyon kitartóan forgolódott Hús 
körül és Ákos úgy látta, Ilus nagynénje jó szemmel 
nézi a dúsgazdag fiút.

Ilus ellenben, ha Ákos titkos találkozásaik alatt — 
sötét elhagyatott külvárosi utczákban, a hol egymásba 
karolva, egymáshoz simulva sétálgattak — Ivánicsra 
féltékenykedett, megvetően biggyesztette fel az ajkát és 
biztosította Ákost, eszében sincs az a «fekete bogár*.

Ákos ilyenkor kissé megnyugodott és szenvedélyesen 
szorította magához Ilus karját, és a kis czicza, körül
tekintve, nincs-e járó-kelő a közelükben, fölemelte sűrű 
fátyolát és csókra nyújtotta piczi édes ajkát! Micsoda 
csókok voltak ezek! Forró, megőrjítően édes csókok, 
melyekre a visszaemlékezés is már édes volt és erőt 
adott Ákosnak a további küzdelemre.

De most vége a küzdelemnek. . .
De a minő örömtől repeső szívvel sietett délután
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e) megbetegedtek:
Ifj. Szabadi József m. kir. erdőőr Beszterczebányán, 

tart. szakaszvezető; — Orosz György m. kir. erdőlegény 
(Máramarossziget), cs. és kir. tart. tizedes; — Tamás 
Lajos xn. kir. erdőőr (Máramarossziget), tart. őrvezető; — 
Horváth Nándor m. kir. erdőőr Abrudfalván (Kolozs
vár), népfelkelő szakaszvezető; —  Dobos János m. kir. 
erdőlegény (Kolozsvár), tart. közlegény (vérhas); — 
Ávrám Miklós napibéres erdőszolga Vidra (Kolozsvár), 
népfelkelő; —  Lázár Flóré napibéres erdőszolga Bihar- 
dobrosd (Kolozsvár), közlegény; —  Stanilla Zenovie 
napibéres (Lúgos), honv. őrvezető; — Mihajlovits Mik
lós m. kir. segéderdőőr (Lúgos), tart. tüzértizedes; — 
Garai István m. kir. erdőőr (Lúgos), közlegény; — 
Lem er Ernő m. kir. erdőőr Feketevág (Liptóujvár), 
tart. közlegény; — Nics János m. kir. erdőőr Fekete
vág (Liptóujvár), tart. szakaszvezető; — Zahoranszky 
József m. kir. famester (Lippa), szakaszvezető; — Durugy 
József m. kir. erdőőr Tótvárad (Lippa), tart. honvéd 
gyalogos; — Dábu Miklós m. kir. erdőőr Máriaradna 
(Lippa), népfelkelő szekerész-szakaszvezető; —  Luka 
Péter m. kir. erdőlegény (Lippa), tüzér tizedes; -— 
Babó József m. kir. erdőőr (Nagybánya), póttart. köz
legény; — Matyéka István m. kir. erdőőr (Ungvár), 
tart. szakaszvezető vérhast kapott, de felgyógyult s ismét 
az északi harcztéren van; —  Gebrián György m. kir. 
erdőlégény (Ungvár); —  Fenyvesi János m. kir. erdőőr 
Visegrád (Gödöllő), népfelkelő tizedes; —  Berták Lajos 
m. kir. erdőőr Budapest (Gödöllő), tart. számvivő őr
mester tüdőgyulladást kapott s állapota javulóban van; — 
Király Sándor m. kir. erdőőr Valkó (Gödöllő), tart. 
őrvezető meghűléstől kifolyólag gyomorbajba esett s 
0  Felsége költségén a gödöllői királyi kastélyban fenn
tartott üdülőtelepen gyógykezeltetett; — Ondrik Mihály 
napibéres erdőőr Galgamácsa (Gödöllő), pótt. őrvezető; —

Szabó József napibéres erdőőr Bábát (Gödöllő), tart. 
közlegény; — Munteán Miklós m. kir. segéderdőőr 
Diósgyőr (Tótsóvár), ujoncz; —  Pintyili László m. kir. 
erdőőr Szomolnokhuta (Tótsóvár), póttartalékos, vér
hasba esett, de meggyógyult; —  Szitarcsik Antal napi
béres erdőlegény Lukó (Tótsóvár), tart. szakaszvezető; — 
Kaschiár Emil m. kir. erdőlegény Lukó (Tótsóvár), 
póttart. gyalogos; — Lojzi János m. kir. erdőőr Mo- 
csolyástelep (Tótsóvár), tart. szakaszvezető; —  Hegybeli 
Ferencz m. kir. erdőlegény (Apatin), czímzetes szakasz
vezető; — Sülé Ernő m. kir. erdőőr (Apatin), honvéd 
pótíart., typhusba esett; —  Szőllősy József m. kir. 
erdőőr Bisztrán (Szászsebes), póttart. közlegény; — 
Szimedra Péter napibéres (Szászsebes), népfelkelő tize
des; — Részegh József napibéres (Szászsebes), tart. 
közlegény; — Suvecz Illés m. kir. erdőőr (Orsóvá), 
honvéd közlegény; —  Dragilla József m. kir. erdőőr 
(Orsóvá), tart. vadász közlegény; — Vukelics Milán 
napibéres erdőőr (Zagreb), tart. tizedes; —  Csanádi 
Tamás napibéres erdőőr (Zagreb), honv. szakaszvezető; — 
Gregurek Mátyás napibéres erdőőr (Zagreb), tart. tize
des ; — Polics János kir. erdőőr (Zagreb), tart. tize
des; —  Fischer Adolf napibéres póterdőőr (Vinkovci), 
népfelkelő szakaszvezető; —  Grebenz Gyula napibéres 
póterdőőr (Yinkovei), póttart. őrvezető tífuszban és ko
lerában ; — Petrovics Lukács kir. erdőőr (Yinkovei), 
tart. szakaszvezető kolerát kapott; —  Radjenovics Koszta 
kir. erdőőr (Vinkovci), tartalékos tizedes; — Vuruna 
István kir. erdőőr (Vinkovci), tart. szakaszvezető; — 
Vukovárac Ferencz kir. erdőőr (Vinkovci), tart. honv. 
szakaszvezető; — Zjalics Milán napibéres póterdőőr 
(Vinkovci), tart. ulanus szakaszvezető.

f) előléptetésben részesültek:
Sucha Sándor m. királyi erdőőr Forgácsfalu (Besz- 

terczebánya), tartalékos szakaszvezető a harcztéren őr

három órakor Ellához, hogy nála a kölcsönös megálla
podás szerint az okmányokat kicseréljék, olyan depri
málva jött le tőle, bár zsebében volt a becses okmány, 
a boldogsághoz vezető kulcs!

Azt várta, egy megtört, esetleg siró asszonyt fog 
találni (mert hiszen tudta, mennyire szerette őt Ella 
egykoron!), a ki csak a kényszerűségnek engedve mond 
le minden további igényeiről. De Ella hideg, merev 
volt, mint egy kőszobor. Egy arczizma sem rándult, 
mikor a lemondó okmányt aláírta, lemondva «hozomá
nyának megtérítéséről a jövőben, azon esetre is, ha 
férje olyan helyzetbe jutna, hogy visszatéríthetné neki, 

‘ a mit az ő hibájából elvesztett)). És minő gúnyosan 
mosolygott, mialatt e pontot Keresztes, az ügyvédje, 
felolvasta.

— Úgy bántak velem, mint egy tolvajjal, —  gon
dolta Ákos boszusan, mialatt lefelé haladt a lépcsőn. — 
Keresztes úgy tett, mintha nem látná a feléje nyújtott 
kezem. Ezt még visszafizetem neki. . .  később! A nyo
morultak! —  sziszegte a fogai között. —  Eh, de mit 
törődöm velük! —  és Ákos a ház előtt várakozó auto-

taxiba felugorva, harsányan odamondta a soffőrnek 
Ilusék lakczímét.

A szive erősen vert, mikor Iluséknál becsengetett. 
Micsoda öröm lesz az, ha Dús megtudja, hogy ő szabad !

A szobalány azonban kissé zavart volt és furcsán 
mosolygott, mikor Ákos ama kérdésére, idehaza van
nak-e ő nagyságáék, azt felelte:

— Csak a nagyságos asszony van idehaza.
Ezek a szavak hideg zuhanyként érintették Ákos szivét.
—  Hol van Bús? —  kérdezte Verseghy, alig hogy 

a szalonba lépett, a kissé feszesen, nagyon komolyan 
eléje lépő nagynénitől.

—  Elutazott, —  felelte a néni, lehetőleg nyugodt 
hangon.

—  Elutazott ? A tudtom nélkül ? — pattant fel Ákos 
haragosan. —  Hová? Kivel?

A nagynéni előbb egyet nyelt, aztán hidegen nézve 
Verseghyre, elszántan felelte :

—  Olaszországba! A férjével!
—  A férjével ? —  tagolta Ákos a meglepetéstől da

dogva. —  Bús férjhez ment? Kihez?
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mesterré; — Kiss Sándor m. királyi erdőőr Sárkány 
(Kolozsvár), póttartalékos közlegény őrvezetővé; — 
Kremnt Ferencz m. királyi erdőőr Iszticsó (Kolozsvár), 
póttartalékos közlegény őrvezetővé; —  Szép Károly 
napibéres erdőőr Laposnya (Kolozsvár), póttartalékos 
közlegény őrvezetővé; — Bokor Illés napibéres erdőőr 
Iszticsó (Kolozsvár), tartalékos tüzér irányzóvá; — 
Papp Demeter napibéres erdőőr Jósikafalva (Kolozsvár), 
tart. szakaszvezető őrmesterré; —  Mihály fi Jenő m. kir. 
erdőőr (Lúgos), tart. szakaszvezető őrmesterré; —  Ma- 
tuska József m. kir. erdőőr (Lúgos), tart. huszár sza
kaszvezető őrmesterré: — Luscsek Antal m. kir. segéd- 
erdőőr Feketevág (Liptóujvár), közhonvéd tizedessé; — 
Szíj Ferencz m. kir. erdőőr Csála (Lippa), tart. tizedes 
szakaszvezetővé; —  Mihu Döme m. kir. segéderdőőr 
Marosborsa (Lippa), tart. szakaszvezető őrmesterré; — 
Luka Péter m. kir. erdőlegény (Lippa), póttart. tüzér 
tizedessé; —  Miller András napibéres erdőőr (Ungvár), 
gyalogos közlegény tizedessé; — Fenyvesi János m. kir. 
erdőőr Visegrád (Gödöllő), népfelkelő közlegény tize
dessé; —- Kiss József m. kir. segéderdőőr Budakeszi 
(Gödöllő), póttart. közlegény őrvezetővé: — Ondrik 
Mihály kisegítő erdőőr Galgamácsa (Gödöllő), póttart. 
közlegény őrvezetővé; —  Puska Pál m. kir. erdőlegény 
Diósgyőr (Tótsóvár), tart. tizedes szakaszvezetővé; — 
Baumann István m. kir. segéderdőőr Delnekakasfalva 
(Tótsóvár), tart. közlegény tizedessé; —  Bombola Mihály 
m. kir. erdőőr (Szászsebes), tart. tizedes szakaszveze
tővé; — llk Adolf m. kir. erdőlegény Szedistye (Szász- I 
sebes), póttart. közlegény tizedessé;  —  Gereszku Péter j 
m. kir. erdőőr (Orsóvá), tart. vártüzérmester főtüzér- 
mesterré; —  Almási József m. kir. erdőlegény (Orsóvá), 
honv. szakaszvezető czímzetes őrmesterré, majd később 
valóságos számvivő őrmesterré; — Keleua Bozso napi
béres erdőőr (Zagreb), tart. honvéd szakaszvezető őrmes-

A néni újra nyelt egyet és tompa hangon felelte:
—  Ivánics Tódorhoz.
—  Ez az ön műve! —  kiáltott fel Ákos ámulatát 

ból felocsúdva, félig magánkívül a haragtól és fölemel- 
ököllel egy lépést tett a ház úrnője felé.

—  Ön csalódik, —  felelte a háziasszony hidegvér
rel, —  ezt a házasságot Ilus apja akarta.

— Ilus engem szeretett, —  kiáltotta Ákos heve
sen, —  mi kifogása volt az apjának ellenem?

A néni újra nyelt egyet és így szólt:
—  Először is nem óhajtotta leányát egy elvált em

berhez adni, aztán nem látott semmi garancziát leánya 
jövőjét illetőleg; az ön vagyoni helyzete...

—  Ügyvédi irodám fényesen jövedelmez! — vágott 
közbe Ákos.

— De nincs vagyona, —  felelte a néni kérlelhetet
lenül, — azonfelül nagyon rövid idő alatt elbörzézte 
feleségének a tekintélyes hozományát.

__ Nem igaz! —  pattantotta ki Ákos önkéntelenül.
—  Nem igaz ? — mondta a nagynéni, a szókat meg-

terré; — Brkics Pál kir. erdőőr (Vinkovci), tart. sza
kaszvezető őrmesterré.

g) eltűntek:
Szőke János m. kir. erdőőr Oszada (Liptóujvár), tart. 

tizedes 1914 augusztusában több véres ütközetben részt 
vett s azóta a harcztérről eltűnt. Igen valószinű, hogy 
orosz fogságba került. — Szikela Mihály m. kir. segéd
erdőőr Oszada (Liptóujvár), póttartalékos állítólag hősi 
halált halt; ezt bizonyítaná az a körülmény, hogy pénz- 
tárczája kézbesítés végett a szolgabirói hivatalhoz érke
zett. Felesége azonban nem ismeri el a tárczát férjéének 
8 így a halált illető hír még nem hiteles. — Karapa 
József m. kir. segéderdőőr (Ungvár), közlegény a toma- 
sovi ütközet után eltűnt. — Szalui János m. kir. erdő
legény Visegrád (Gödöllő), póttartalékos közhonvéd. — 
Roska János napibéres útkaparó (Szászsebes), gyalogos 
népfelkelő. —  Crnojakics Jevrem napibéres póterdőőr 
(Vinkovci), tart. szakaszvezető. — Purics Márk kir. 
erdőőr (Vinkovci), honvéd tizedes.

Az eddigi adatok erdőhivatali kerületek szerint ösz- 
szegezve, a következő eredményeket adják:
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Máramarossziget„ 10 — 2 — 1 2 — —
Kolozsvár.. ------ ---- 39 1 12 1 2 4 5 —
Lúgos---------------  _ 26 — 8 — 1- 3 2 —
Liptóujvár ....------ 22 2 4 1 - 2 1 2

Lippa____________ 28 1 7 — 2 4 3 —
N agybánya...... ...... 16 — 3 — 1 1 — —

nyújtva és fakó szemeinek tekintete éles tőrként fúró
dott Ákos szemébe.

Verseghy elhallgatott; majdnem elszólta magát. Mit 
is vesztegeti itt hiábavalón a szót ezzel, a hárpiával. 
A játszmát elvesztette, és egészen kétségtelenül éppen 
azzal az ügyesen kieszelt húzással, a mivel Ella va
gyonát Ilus számára megszerezte.

Ilussal elhitették, hogy ő szegény és a nagyravágyó, 
fényűzésre áhítozó leány, lemondva szerelméről, a gaz
dag Ivánicsot választotta és megesküdött vele titokban, 
hogy Ákos a házasságot meg ne akadályozhassa. Ilus 
másé lett. . .  nincs itt mit keresnie többé . . .  ne lássa 
ez a gonosz asszony, minő kín marczangolja a szivét.

Köszönt és ment Fölemelt fővel, összeszorított ajak
kal, büszkén, hidegen. De mikor becsapódott mögötte 
az autó ajtaja, behúzódott a kocsi sarkába és lehunyva 
a szemeit, hangtalanul sirt és a lelkében valami egyre 
azt ismételte:

—  Hiába loptál! Hiába lettél becstelen! Hiába 
mondtál le a fiadról! Hiába volt minden!
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összesen : 383 5 89 10 24 47 24 7
% : 1-3 23-3 2-6 6-3 12-3 6-3 1-8

Mint az adatokból látjuk, a hadbavonultaknak csak
nem a negyedrésze megsebesült, de örömmel állapíthat
juk meg, hogy a sebesülések túlnyomó részben könnyebb 
természetűek. Elég nagy a megbetegedettek száma is, 
viszont azonban a halálozási perczent örvendetesen 
csekély még abban az esetben is, ha az eltűnteket is 
mind halálozásnak számítjuk, bár az eltűntek közt bizo
nyára vannak olyanok is, a kik hadifogságba kerültek 
s még eddig nem adhattak hírt magukról.

A fapiacz helyzete.

A fakereskedelem helyzetét ismertető utolsó jelen
tésünk óta a fakereskedelem terén mélyreható válto
zások következtek be.

A már három éve tartó pangás a termelők rak- 
helyein levő árúkészleteket annyira megnövesztette, hogy 
a háború kitörésekor óriási készletek álltak a hadveze
tőség rendelkezésére. Ámde kezdetben csak jelentéktelen 
megrendelések jutottak a faszakmának, a mely a fűrész
telepek üzemét a háború kitörésekor vagy teljesen be
szüntette, vagy pedig lényegesen korlátozta. A múlt év 
szeptemberében úgy a hadvezetőség, mint a hatóságok 
is megtették az előkészületeket nagyszabású barakk
táborok létesítésére, melyek a hadifoglyok, élelmi- és 
lőszerraktárak, betegek befogadására szolgálnak. A ba
rakképítkezések czéljaira az alaesonyabbrendű árú szol
gál, melyből akkor nagy készletekkel rendelkeztünk.

A barakképítkezések kezdetben jövedelmező munká
hoz juttatták a fatermelőket és vállalkozókat, a míg 
később a faárak felemelése és az ajánlati áraknak a he
ves verseny folytán bekövetkezett csökkenése a barakk
építkezések jövedelmezőségét jelentékenyen megcsappan- 
totta. Hogy e czélra mily rengeteg mennyiségű fára 
volt és van szükség, az a következőkből tűnik ki. Egy 
100 ember befogadására alkalmas barakkhoz mintegy 
15 m3 fa szükséges. Ha az osztrák-magyar monarchiá
ban levő hadifoglyok számát 300.000-re vesszük, akkor 
a fogolybarakktáborokhoz ca 45.000 m3 fára volt szük

ség. A különböző hatóságok, valamint a hadvezetőség 
által az ország határszéli vidékein létesített kórház- és 
megfigyelő táborok építéséhez, valamint egyéb hadi épít
kezésekhez szintén mintegy 55.000 m3 fát dolgoztak fel 
úgy, h ogy  a háborúval kapcsolatos építkezések hozzá
vetőlegesen 100.000 m3 fát fogyasztottak. Ehhez járul 
még a háború egyéb, szintén igen jelentékeny faszük
séglete. A lőszer és élelmiczikkek szállítása kisebb ládák
ban történik, mely czélra a hadvezetőség és a hadsereg 
részére szállító vállalatok százezerszámra használtak fel 
ládát, a mely szintén az alaesonyabbrendű árúból készül. 
Hadiszekerekhez, sátrakhoz, ásó- és baltanyelek czéljaira, 
valamint még sok más czélra jelentékeny mennyiségű 
fára volt szükség, mely szükséglet még a háború be
fejezésével sem ér véget, miután akkor a háború folytán 
elpusztult anyagok pótlásáról kell gondoskodni.

A megcsappant termelés mellett tehát a termelők 
igen jelentékeny hadiszükséglettel álltak szemben. Az 
éveken át eladhatlan árúból keresett czikk lett, melyért 
a vállalkozók a szó szoros értelmében versenyeztek. Ez 
a körülmény arra bírta a fatermelők nagy részét, hogy 
az üzemet, a mennyire az lehetséges, ismét megkezdje.

E szándék végrehajtása azonban nagy akadályokba 
ütközött. A mozgósítás folytán a munkáshiány, az iga
vonó állatok hiánya, valamint a munkások élelmezésével 
járó nehézségek sok bajt okoztak. Azonkívül a fűrész
üzemhez szükséges czikkek, műszaki anyagok ára két
szeresére, sőt háromszorosára emelkedett, a mi az üzemet 
jelentékenyen drágította. A rendelkezésre álló munkások 
és fuvarosok is jelentékenyen nagyobb bért követeltek, 
úgy hogy a fatermelők kénytelenek voltak az árakat 
felemelni. Tekintettel arra, hogy a magánfogyasztás 
úgyszólván teljesen szünetelt, a detailfakereskedelem 
rossz szemmel nézte a fatermelők kartelljeinek áreme
lését, mert azt nem bírja teljes egészében a vevőkre 
áthárítani s így az ő keresete csorbul. A kartell azon
ban nem elégedett meg az árak ezen felemelésével, ha
nem április 16-án új árjegyzéket léptetett életbe, mely 
horribilis áraival feltűnést keltett. Ezen árjegyzés sze
rint egy köbláb félhüvelykes osztályozatlan luezfenyő 
4‘40 K-ba kerül, vagyis egy köbméter 136 koronánál is 
többe. Oly magas ár ez, melyet pár évvel ezelőtt még 
el sem tudtunk volna képzelni. Kétségtelen azonban, 
hogy ez az árjegyzés csak a háború tartama alatt lesz 
fentartható, mert ily árak mellett nemcsak szomszéd
ságunkból, hanem még Amerikából és Ausztráliából is 
érdemes volna fát Magyarországba hozni.

A folsőmagyarországi termelők szintén emelték az 
árakat, egyelőre egy Ízben és kisebb mértékben, mint 
az erdélyi fenyőfakartell. Ennek oka az, hogy felső
magyarországi árúból túlnyomó részben csak épület- 
anyag készül és egyelőre nem lehet tudni, hogy az 
építkezés a háború után miként fog alakulni. Tekin
tettel a jó terméskilátásokra és arra a körülményre, 
hogy az oroszok által Galicziában és határmenti fal- 
vainkban elpusztított házak és épületek helyreállításánál 
elsősorban a felsőmagyarországi fa fog alkalmaztatni, e 
téren is csak jót remélhetünk.
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A fát feldolgozó iparnak az épület- és butorasztalos- 
ságnak helyzete a kereslet hiányában igen kedvezőtlen. 
Csak a hadimegrendeléseket teljesítő czégeknek van 
munkájuk.

Keményfában az üzleti helyzet határozottan rossz. 
Szükséglet csak kőris-, szil- és diófában van, de e téren 
is már megcsappant a kereslet. Miután a városokban 
nincs építkezés, nem fogy a kemény épületanyag és a 
parketta; talpfát a vasutak nem rendelnek, mert még 
az évenkénti talpfakicserélési munkákat sem végeztetik, 
viszont igaz, hogy a termelés is alaposan megcsappant.

A tüzifapiaczon eddig még nem létezett árak vannak 
érvényben. A rendes szükségleten kívül a tüzifaterme- 
lésnek még a nagy hadiszükségletet is kell fedeznie és 
így — a munkás és igahiány folytán is — tűzifában 
csak kis készletek állnak rendelkezésre és az új terme
lés is jóval kisebb lesz a normálisnál. A mai tüzifaár 
mintegy 270 K 10.000 kg-ként, budapesti paritásban.

Faszén is keresett czikk, melynek ára 720— 730 K 
körül van, minőség szerint, waggononként, Budapestre 
szállítva.

Kéreg iránt a külföldi cserzőanyagok behozatalának 
lehetetlensége miatt óriási kereslet mutatkozik és ezen 
eddig elhanyagolt czikk új életre ébredt. A nagy ke
reslet folytán a földmivelésügyí minisztérium az erdő
hivatalokat a kéregtermelés fokozására utasította, a mi 
máris eredményezte, hogy a piaczra nagyobb mennyi
ségű árú jut.

A most erdélyi árúra érvényben levő faárak a kö
vetkezők :

1=0 ' .,== f i  1 1
>> -3•3

f i T:| f f • ? |  ||=o || o
ÍJ a  J Kj3 S I ® S.2, H.® £

7*" vastag 6— 12" széles
440 360 340 280 330 270 230 210

7 í " vastag 7— 12" széles
420 340 320 260 310 250 214 194

V*" vastag 8— 12" széles
400 320 300 240 290 230 200 180

•/«,—7*" vastag 8— 12" széles
420 340 320 260 290 230 200 180

Keskeny anyag:
7* "3" — — — 160 —  160 160 150

4" 270 220 200 170 —  170 170 160
5" 300 250 220 180 — 180 180 170

7* "4" 350 290 270 220 —  200 180 180
5" 350 290 270 220 —  200 180 180
6" 350 290 270 220 —  200 180 180

4 4"4" 340 280 260 210 —  190 170 170
5" 350 290 270 210 — 190 170 170
6" 350 290 270 210 —  190 170 170
7" 350 290 270 210 —  190 170 170

i7 * " 4 " — - — 220 —  190 170 170
5" 370 310 290 220 —  190 170 170
6" 370 310 290 220 — 190 170 170
7" 370 310 290 220 —  100 170 170

Gyalulásért 20 fillér köblábanként.

Zárlécz:
12'— 6 m.-ig 50/50—100/100 mm.-ig 180 f.

felül 190 «
21'— 8 m.-ig 50/50— 100/100 mm.-ig 190 « 

felül 200 «
II. osztályú 20 fillérrel olcsóbb.

Lécz :
12'— 6 m. */*" :7*" Vi" 7*" 7*" 170 f.

Rövid anyag
*/ " vastag

3— 7' 3— 5" 150 f. 3 - 5 ' 6— 12" 180 f.
8— 11' 3— 5" 160 « 6— 8' 6— 12" 200 «

9— 11' 6— 12" 230 «
7*" vastag

3— 7' 4—6" 150 f. 3— 5' 7— 12" 160 f.
8— 11' 4—6" 150 « 6— 8' 7— 12" 180 «

9— 11' 7— 12" 200 «
*/ __ 8. i"  vastag

3—7' 4— 7" 150 f. 3— 5' 8— 12" 160 f.
8— 11' 4—7" 160 « 6—8' 8— 12" 170 «

9— 11' 8— 12" 190 «
Rövid lécz:

V*", 7*" , */t" vastag
37100, 47110, 5'120, 6—87130, 9— 117150 f. 
Rövid zárlécz:

87150, 9— 117160 f.
Súly árú : V*” 1000 K, 8/«" 850 K, */*" és feljebb 

750 K 10,000 kg.-onként.
Az árak köblábanként, Budapest-Jozsefvárosi pari

tással értendők. F. L.

A napraforgófélék mint állattápszer.

Irta: Gyulay Károly.

A napraforgó (Helianthús annuus) a közismertebb 
növényeink közé tartozik, s nálunk két fajtáját míve
lik, úgymint az említett közönséges napraforgót és az 
egyvirágú napraforgót, míg a gumó, mag és szártakar
mányánál fogva kiválóan becses állati tápszert képező 
csicsóka (Helianthús topinambur) és a valódi napra
forgó a Helianthús salsifis termelését állandóan mellőzik.

Vetőmagul a napraforgóféléknél a legszebb tányérok 
legszélső tíz sorából pergetünk magot, de legjobb a 
neki megfelelő jó termőhelyéről hozott friss magról 
szaporítani; az ilyen napraforgó erőteljesebb és bőveb
ben termő. A magvetés ideje hazánk délibb részein ápri
lis második fele, északibb tájakon május első fele. 
Rendszerint a tengerivel együtt vetjük, főként sorszegé
lyül. Kerülhet a napraforgóburgonya és répa közé is, a 
mikor annak minden negyedik sorban adhatunk helyet.

Az északamerikai Egyesült államokból Missouriból 
hozzánk átkerült valódi napraforgónak, a Helianthús 
salsifisnak termőképessége felülmúlja valamennyi egyéb 
napraforgóféleségeket, a Crevat-féle franczia naprafor
góét és a 45 cm.-nyi tányér átmérőjű nagy orosz napra
forgóét is. A missourii napraforgó magassága megha
ladja a 3 métert, a nrelylyel honi közönséges naprafor-
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goknál is találkozhatunk; persze jó talaj és kedvező 
időjárás hozzájárulása esetén.

Virágjával a missourii napraforgó a méheknek ki
váló mézanyagot szolgáltat; szár- és levélrészei, takar- 
mányszegény vidékeken, friss és szárított állapotban 
állati eleségül is felhasználhatók háziállatnál, vadnál 
egyaránt; az olajdus magterméket a szárnyasvilág leg
többje, köztük a fáczán is előszeretettel fogyasztja. Mag
jának olaja eledelül, világító és ipari czélokra alkalmas, 
az olajgyártásból visszamaradó olajpogácsa pedig jó 
minőségű állati takarmány. A már kemény, érett szárt 
tüzelőanyagul, kertikarónak, sövényül, dohányfüző bot
nak, a szár puha belsejét pedig többféle ipari czélra 
használják és dolgozzák fel. A napraforgófélék tehát 
a gazdaság valóságos jótéteményei, a mit tetőz a Heli- 
anthus salsifis azzal a két előnyös tulajdonságával, hogy 
nagyobb területeken mivelve, valóságos vadlegelő és 
vadtakarmánytadó kultúrákat képvisel; e mellett pedig 
ízes, a burgonyára emlékeztető gyökérgumójával kiválóan 
tápdus vadeledelt szolgáltat.

Mivelésmódja, talajának előkészítése stb. nagyjában 
egyező ugyan a közönséges napraforgónkéval, mind
amellett az áthonosított növény bizonyos különleges 
sajátságait is figyelembe kell vennünk, ha azt akarjuk, 
hogy termelése nálunk is eredményes legyen. Minthogy 
általában csekély igényű, a sivó homokon is diszlik, 
bár nem oly gumódus termésekkel, mint a feltételeinek 
megfelelőbb, jó l trágyázott földeken; a hasznos vad 
szempontjából ajánlatos, hogy ne a legsilányabb föl
deket szemeljük ki a csicsóka miveléséhez. A legkedve
zőtlenebb feltételek közt is legalább 160 cm.-nyi magas
ságot elér. Minél naposabb azonban a hely a hol disz
lik, annál tökéletesebb lesz a magtermék; a gyökér
gumó pedig annál tápdusabb, minél inkább bővelkedik 
a talaj növényi tápalkatrészekben.

Habár a napraforgóféle a legelhanyagoltabb és leg- 
gyomosabb földeken is megküzd a léttel, mindamellett 
ott, a hol terméshozama bőségére és jóságára súlyt 
fektetünk, a talaj termőerejének kihasználását igyekez
nünk kell biztosítani. Evégből a talajt jó mélyen kell 
megmunkálnunk, sőt az erősen kötött és emellett 
sovány talajt már őszszel legalább 25 cm.-nyíre fel
szánthatjuk, kora tavaszszal halmozó ekével 70 cm. 
széles halmokat csinálunk, a halmok közti barázdákat 
pedig jó érett trágyával teleszórjuk s a halmokat -eké
vel széthasitjuk. Ez a föld letakarja a trágyát; az új 
halmok tetejének barázdáiba pedig egy-egy lépésnyi 
távolba 3 napraforgómagot vetünk, azt lábunkkal a 
földbe nyomjuk, utána pedig a földet keresztben le- 
boronáljuk.

Fejtrágyaként az apróra tört olajpogácsa s a tavasz
szal holdanként adott 40—50 kg. chilisalétrom, őszszel 
pedig 200 kg. mennyiségben adott szuperfoszfát Va 
résznyi kálisóval elegyesen, tetemesen fokozni fogja a 
terméshozamot. Az így trágyázott földeken a napra
forgófélék még késő őszszel is hoznak dús virágot és 
üde zöld lombozatot. A Helianthus salsifis lombozatát 
birkával és sertéssel etethetjük fel.

A mennyiben gyökérgumókból kívánjuk a napraforgót 
szaporítani, a gumókat őszkor november havában szok
tuk elültetni. A fagyálló gumók zordabb telek idején is 
pompásan áttelelnek, sőt az őszi gumóültetésnek az az 
előnye, hogy a már kora tavasszal kihajtó növény sok
kalta edzettebb, fagyállóbb és kevésbé törékeny, mint a 
tavasszal elültetett gumók vagy a magról nevelt kul
túrák. Általában enyhébb vidékeken ajánlatosabb a 
tavaszi ültetés, zordabb hegyvidékeken pedig az őszi.

Ültetésnél a jól előkészített és boronáit földbe a 
gumókat 1 méternyi távolságra helyezzük el kapával 
vont 8— 12 cm. mélységű gödröcskékbe, földdel letakar
juk s lehengereljük, esetleg könnyedén letapossuk. 
Nagyobb területeknek beültetésénél egy negyed katasz- 
trális hold területen mintegy 4000 gumó használ
ható fel.

A kikelt növényzet mellől a gyomfélét gondosan ki 
kell irtani; egyebekben két kapálás elegendő; feltöltö- 
getéssel a növényt megerősítjük; vigyáznunk kell ilyen
kor arra, hogy a gyökeret és a gumót a kapával meg 
ne sebezzük s a töltögetést túlmagasra ne emeljük. 
Júniuá végéig a második kapálást is be kell fejeznünk. 
Ilyenkor a növény magassága rendszerint meghaladja az 
1 métert; augusztus végével pedig néhol 3 métert meg
haladó magasságban is pompázik. Augusztus végétől 
kezdve a még zöld leveleket kaszával vagy sarlóval a 
talajtól félméter magasságig levághatjuk, föletethetjük; 
esetleg száradás után kévézhetjük s pajtákba, szérűkbe 

.téli vadtakarmány, sőt haszonállattakarmányként is el
raktározhatjuk.

A Helianthus salsifisnak évi takarmány hozama jó 
évben meghaladja katasztrális holdanként a 40—60 
ezer kg.-ot.

A folyton sarjadzó növény, közvetlenül a gumóter
mék őszi betakarítása előtt másodszor is kaszálható. 
A mennyiben a Helianthust nem kívánjuk a vadállo
mánnyal föletetni, a lekaszálást mellőzzük s ilyen ese
tekben gumószolgáltatás czéljából termesztjük. A kaszá- 
latlanul maradó növény augusztus—szeptember hóna
pokban indul virágzásnak s az erősebb fagyok beálltáig 
állandóan virágzik.

Az első erősebb éji fagy megállítja a növény tovább
fejlődését, mire hozzáfoghatunk a gumók betakarításá
hoz. Aránylag elég munkát ad ez, mert a gumó a 
tőtől néha félmétert meghaladó távolságban található. 
Legczélszerübb eljárás a gumókiszedésnél a kiszántás, 
a mikor a talaj felsőbb rétegeiben található szebb 
gumók felszínre kerülnek és elraktározhatok; a mélyeb
ben fekvő apró gumók arra hivatottak, hogy a vad félék 
azokkal a hideg beálltával táplálkozhassanak.

Uj ültetésre ennél az évelő növénynél nincs szükség, 
mert a télen át bennmaradó gumók gyökerei dús sar- 
jakat adnak a jövő évre is.

Trágyaszerül 2 évenként adhatunk kát. holdanként 
a már említett mintegy 200 kg.-nyi szuperfoszfáttal 
elegyes kálisón kívül 3—4 évenkint istállótrágyát, ennek 
hiányában pedig minden év tavaszán 25—30 kg. chili
salétromot.
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A Helianthusnak nagy előnye az, hogy a vadászterü
letek hasznavehetlen részein is eredményesen mivelhető s 
így félreeső helyeken is pompás vadlegelőket szolgáltathat.

Igényei a talajjal és az égaljjal szemben a legcseké
lyebbek s ha egyébként 3 —4 évenkénti trágyázásáról 
is gondoskodunk, úgy silány földeken is kielégitő ter
mést adhat.

A gumókat párosával szokták kapanyomnyi mély
ségbe elültetni. Még a begyepesedett helyeken is jól 
fejlődik ott, a hol nagyobb mennyiségben ültetjük s 
oly sűrűségeket alkot csakhamar, a melyeknek árnyas 
rejtekhelyein a fáczán, a fogoly, a fürj és egyéb hasz
nos apróbb vad mindenkor otthont és kedve szerint 
való rovareleséget kaphat. A régibb ültetések már kora 
tavasszal kihajtanak, s tél beáltáig friss zöld takar
mányt szolgáltat a vadnak ; míg a gumók szigorúbb telek 
idején valamennyi vadfélének közkedvelt takarmány
anyagot adnak.

Az őszi betakarítás után, a gumóknak mintegy fele 
marad benn a földben. Ezt a vadállomány mindaddig 
kutatja, fogyasztja, míg csak a keményebb fagyok meg
engedik.

A téli vadtakarmány félék sorából a vörös lóherét 
tekintették eddig a legkiválóbb vadtápszernek. A tapasz
talat és vegyvizsgálatok is egyaránt azt igazolják, hogy 
a Helianthus salsifis a legelsőrangu vadtápszerek közé 
sorolható; tápalkatrészek a következő százalékokkal sze
repelnek :

a szár- és levélrészekből nyert takarmányanyag 
tartalmaz 100 kg.-ként: 67 kg. vizet, 17 kg. szénhidrá
tot, 5 kg. rostos nyersanyagot, 5 kg. hamut, 3 kg. 
fehérjét, 1 kg. zsírt; ebből az összanyagból több mint 
50% a könnyen emészthető tápszer.

A gumó 100 kg.-ként: 79 kg. vizet, 16 kg. szén
hidrátot, 11 s kg. fehérjét, 1 kg. hamut, 0-7 kg. rostos 
nyersanyagot, 0'2 kg. zsírt tartalmaz.

A Helianthusok 55 fajt képviselő sorában a Heli
anthus topinambur és a Helianthus salsifis a burgonyá
hoz hasonlítható ízes gumótermékükkel nem csupán a 
vadellátás terén tesznek jelentős szolgálatot, hanem a 
haszonállatállománnyal is eredményesen föletethetők, és 
pedig a gumók főként a lóval és a sertéssel, a szár és a le
velek pedig úgy zölden mint szárazon főleg a birkákkal.

Pár évvel ezelőtt hazánk egy-két vidékén kísérlete
ket végeztek a Helianthus salsifis termesztésével. E kí
sérletekről a «Köztelek» s más szaklap is megemlékezett, 
mint olyanokról, a melyek a várakozásokat teljesen 
nem elégítették ki. Tekintettel arra, hogy a kísérletek 
csak egy-két helyre szorítkoztak s éppen a legalkalma
sabbnak látszó területekre nem terjeszkedtek ki, a kísér
leteknek újraf elvétel ét azért tartjuk ajánlatosnak, mert 
Németországban is, a hol egyes vadászterületek érde
kében igen nagy arányban termelik, eleintén nem voltak 
megelégedve az eredményekkel, később azonban a talaj, 
a kiima, a megmívelési mód, trágyázás stb. alapos ki
tanulmányozásával, mindenkép kielégitő eredményeket 
tudtak felmutatni.

Gazdasági tanácsadó.
A méhek szerepe a gyümölcsvirág megterméke

nyítésénél. Olyan vidéken, a hol kevés méh van, elő
fordul, hogy a gyümölcsfák nagyon kevés vagy semmi 
gyümölcsöt nem hoznak. Több eset ismeretes már, a 
mikor ilyen gyümölcsfák alá és ilyen méhszegény vidékre 
néhány kas méhet hoztak és a gyümölcsfák hozamát 
így emelték. Minél korábbi egy gyümölcsfaj, vagyis 
minél korábban virít, annál inkább van rászorulva a 
méhekre, mert a kora tavaszi napokon ez az egyetlen 
rovar, mely kint jár a természetben. Aztán ha gyorsan 
megtermékenyül a virág, sokkal könnyebben ellentáll a 
tavaszi, legtöbbször káros fagyoknak. Ha egy virág tel
jesen megtermékenyült, a sebek könnyen száradnak és 
a fagy hatása a minimumra redukálódik. Hideg, nedves 
időben a méhek kevésbbé repülnek, de legalább is nem 
olyan nagy körzetben. Ezért szükséges a méhest lehe
tőleg közel építeni a gyümölcsöshöz. Tapasztalták, hogy 
egy egész környéken rossz tavasz volt, nem sikerült a 
gyümölcstermés, csak ottan, a hol méhek is voltak.

A  czementgyárakból elszálló por hatása a gyü
mölcsfák terméskötésére. A czementgyárakból szét- 
szálló finom por három kilométernyi körzetben képes 
károsítani a gyümölcsfákat, mert a meszes por a virá
gokra tapadva, a bibék savas váladékát közömbösíti, 
sőt lúgossá teszi és ez a virágpor fejlődését, tehát a 
termékenyülést megakadályozza. Azon kísérletekben, 
melyeket a virágpor (pollen) mesterséges fejlesztésével 
végeztek, kitűnt, hogy az a czementnek igen hig vizes 
oldataiban sem sikerült, vagyis a pollen nem fejlesztett 
tömlőt.

A  fák gutaütéséről és okairól. A gutaütötte vagy 
szélütötte fák ágai a nyári hónapok folyamán — leg
inkább júniusban — valamelyik águkon leveleiket hir
telen ellankasztják és kiszáradnak. Különösen gyakori 
betegsége ez a sárgabaraczk- vagy kajszi fáknak, a me
lyeken ez a részleges gutaütés olykor az egész fára 
kiterjed. Ennek az okát közelebbről még nem ismejjük, 
annyi azonban kétségtelen, hogy a szövetekben végbe
menő rendellenes élettani folyamatok idézik elő, a me
lyeket egyes német kutatók (például Kirchner 0.) ked
vezőtlen időjárásbeli okokra vezetnek vissza. Különösen 
okolják a talajnak nagyobbfokú kiszáradását, a mit 
azzal is támogatnak, hogy csapadékos nyarakban ez a 
betegség nem szokott előfordulni. Mások a kései fa
gyokban látják e kártételnek eredő okát. Az elhalt és 
elszáradt ágak héján gyakran apró fekete bibircsek tör
nek elő, a melyek a Cytospora rubescens nevű gom
bának a termőtestei, és nem egyebek, mint a Valsa 
leucostoma gombafajnak konidiumos szaporodásban levő 
ivadékai. Némelyek, persze tévesen, ezt a gombát te
kintik a gutaütés előidézőjének; ez a gomba szaprofita 
módra él és akárhányszor hiányzik a gutaütötte ágakon.

(Terin. Tud. Közi.)
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Különfélék.
Halálozás. Bertram J. Albert m. kir. erdőmérnök, 

a geletneki m. kir. erdőgondnokság vezetője, a cs. és 
kir. 6. hegyi tüzérezred póttartalékos tizedesé, a déli 
harcztéren a hazáért vívott hősi küzdelmek közben szer
zett súlyos betegsége folytán január hó 16-án, életének 
34-ik, tevékeny állami szolgálatának 11-ik évében, a 
mmai hadikórházban meghalt.

Oláh Gyula m. kir. erdőmérnök-gyakornok Maros- 
vásárhelyen, a 61. gyalogezred tartalékos badapródja, 
életének 26-ik évében a velkői ütközetben hősi halált 
halt.

Daday Gábor az ungvári m. kir. főerdőhivatal ke
rületében alkalmazott m. kir. erdőmérnök-gyakornok, a 
m. kir. 32. dési honvédgyalogezred tartalékos hadapród- 
jelöltje, a Kárpátok északi lejtőjén fekvő Wola Michowa 
község északkeleti részén fekvő magaslatok elfoglalásá
nál — roham közben —  február hó 22-én életének 27-ik 
évében hősi halált halt és baj társai által az említett 
község templomának temetőjében örök nyugalomra he
lyeztetett.

Prohászka József nyug. m. kir. erdőmester, életének 
72-ik évében, Beszterczebányán április hó 26-án elhunyt.

Litassi és derezslényi Litassy István, 31. honvéd- 
gyalogezredbeli hadapródőrmester, a zagrebi kir. erdő
igazgatóság kerületében alkalmazva volt kir. segéderdő- 
mérnök ifjú életének 26-ik évében, 1914 október 19-én 
Jaroslau mellett egy roham alkalmával két ellenséges 
golyótól találva hősi halált halt.

Uitz Mátyás m. kir. főerdőszámtanácsos, a szász- 
sebesi m. kir. erdőhivatal mellé rendelt számvevőség 
főnöke, munkás életének 49-ik évében, márczius hó 
26-án hosszas szenvedés után meghalt.

Bíró Béla m. kir. segéderdőmérnök, a kolozsvári m. kir. 
állami erdőhivatal kerületéhez tartozó tekevidéki m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetője, a 32. honvédgyalogezred 
tartalékos zászlósa, a kárpáti harezokban február hó 
22-én hősi halált halt.

Hámon József m. kir. főerdőmérnök, a tótsóvári 
m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó keczerpekléni 
m. kir. erdőgondnokság vezetője, munkás életének 48-ik, 
állami szolgálatának 23-ik évében, május hó 1-én meg
halt.

Kerényi Zoltán a tótsóvári m. kir. erdőhivatal ke
rületében alkalmazott m. kir. erdőmérnök-gyakornok, 
életének 26-ik évében, hosszas szenvedés után április hó 
3-án elhunyt.

Udvardy Antal továbbképző tanfolyamot végzett 
hallgató, alvadász a 8. tábori vadászzászlóaljnál, életé
nek 20-ik évében, az északi harcztéren hősi halált halt.

Levél a Kárpátokból. Hogy a magyar katona a 
minden fáradalomra kész hazaszeretetet össze tudja egyez
tetni a lelki nemességre valló emberies érzéssel, bizo
nyítja az alábbi levél. írója a harcz izomfeszítő s ideg
tépő izgalmaiban is rágondol az ellenséges elesettek 
hozzátartozóira, akárcsak a maga véreire s a lelki szá

nalom leplével takarja be a géppuska előtt földre bukó 
ellenfelet. A levélíró veszprémi állami erdőőr, a ki azóta, 
hogy ezt a levelet megírta, már meg is sebesült. Te
nyerét lőtték keresztül, a mikor géppuskáját igazította. 
A levelét Fokszabadin lakó szüleihez irta s így szól:

Harcztér 915. II. 26.
Kedves Szüleim!
A mai napon maguknak is irok egy Tábori 1. lapon, 

ha sikerülne feladnom. Tudatom velük, hogy hála le
gyen az Égnek, még mindig megvagyok egészségben. 
Tegnap az oroszok erős támadást intéztek ellenünk, de 
mi emberségesen visszavertük őket. Géppuskám kitünően 
működött, egész élvezettel néztem, hogy géppuskám előtt 
egy jó csomó orosz katona a fűbe harapott. Rágondol
tam futólag arra: vájjon valahol ott a Volga vidékén 
hány édes anya szive vérzik majd, s hány szerető hit
vesnek a szemeiből csordulnak ki a fájdalom könyei?.. .  
ama gyászhír vételekor, melyet gyilkos gépfegyverem 
okozott nekik. De hát ez a háború sorsa! Egyben pedig 
tudatom, hogy még ez nap estéjén megjött a kitüntetés, 
mely szerint a II. oszt. ezüst vitézségi érmet tűzték a 
mellemre. Ugy-e mégis csak szép és dicső dolog a harcz
téren lenni s küzdeni hősiesen a drága hazáért. Kezei
ket csókolja Vincze János Zugszführer,

F. jéger, Baon No II. dl. 9. abteilung

A  hód utolsó menhelye Középeurópában Magdeburg 
poroszországi város mellett az Elba folyó mentén van, 
a hol még 12— 15 hód tanyázik. Ennek a ma már oly 
ritka rágcsálónak érdekében ott most már a halászat 
bérbeadásáról is lemondtak. Állítólag a hód a Rhone- 
folyó mentén és Oroszországban is előfordul még. 
(Oest. F. u. Jztg.)

Farkasok elterjedtsége. Vérengző rablónknak, a 
farkasnak tanyáját a közhiedelem a nagykiterjedésű ős
erdőkbe helyezi, pedig itt tartózkodik a legkevésbé; 
mert a sűrű őserdőkben, a hol kevés a szarvasnak, 
őznek, vaddisznónak és egyéb növényevő vadnak való 
táplálék, tehát ezek sem állandó lakók, a farkas is 
éhen veszne, hisz főeledelét a növényevő állatok vilá
gából szerzi. A farkasok leginkább kedvelik a folyók 
partjain hosszan elhúzódó cseprentéseket, az erdőszéle
ket, egyáltalán az ember- és állatlakta vidékeket.

A farkasok mai elterjedése jelentékenyen korlátolt, 
bár még eléggé kiterjedt, de mégsem annyira, mint azt 
némelyek hinnék, például a Cseherdőben és Alsó- 
Ausztriában hiányzik. Németország egyes vidékein, mint 
Keletporoszországban és Posenben egyes példányokban 
előfordul, de Németország nagy részében ismeretlen. 
Skandináviában és Oroszországban épúgy a Balkánon 
is mindenütt előfordul, a Kárpátokban, tehát Galicziá- 
ban és Felsőmagyarországban, Bukovinában és Erdély
ben otthonos. De már Magyarország többi részeiben és 
Szlavóniában igen ritka. Horvátországban és Dalmácziá- 
ban már gyakrabban található, de már Isztriában és 
Krajnában meg vannak számlálva a napjai. A farkas 
folytonosan kóborló állat, mint mondani szokás, napon-
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ként hét határt bejár, ezért is tévesek a tömeges elő
fordulására vonatkozó adatok, mert például négy far
kasból álló csapatot hétszer is nyomoznak s ennek 
folytán nem négy, de huszonnyolcz farkas előfordulását 
állapítják meg. Máramarosban, Erdélyben, Bukovinában, 
a hol igen sok háziállat legel a havasokon, nyár folya
mán a magas hegységi erdőkben húzza meg magát, a 
hol a legelő állatokban jelentékeny károkat okoz. Orosz
országon kívül, hol teljesen otthon van, legnagyobb 
mennyiséggel Romániában, Moldvában és az Alduna 
nádasaiban fordul elő. L— l.

Chile erdei. Chile köztársaság Délamerika nyugati 
partján 3500 km hosszú és 170—300 km keskeny sávon 
fekszik a Csendes-óczeán partján. Északon forró, eső 
nélküli sivatag-kiimája van, mely délfeló fokozatosan 
hüvösödő erősebb kiimába megy át. A jelzett klima
tikus viszonyok miatt a forró régió fában szegény, a 
legalsó hideg régió pedig a fafejlődést kedvezőtlenül 
befolyásolja.

Albert Federico, santjagói erdészeti, vadászati és hadá
szati főfelügyelő közleménye szerint Chile 75.244,300 ha. 
összterületéből az erdőkre 15.744,810 ha. esik, a mi az 
összterület 20.9%-ának felel meg.

Az erdőkből általánosságban 3.604,900 ha. mint 
legeltetési czélokra szolgáló, 7.517,550 ha. pedig mint 
csupán tűzifát szolgáltató veendő számításba, olyan 
erdőkre, a melyekből vékony épületi és haszonfa ter
melhető, csupán csak 2.465,300 ha, s a melyekből nagy
méretű haszonfa termelhető csak 2.024,210 ha. marad.

Az erdőkből 8.000,000 ha. mezőgazdasági művelésre 
alkalmas talajon áll, mintegy 3.000,000 ha. sarjerdő 
üzemre, legelőre és egyéb czélra alkalmas és csak 
4.600,000 ha. olyan, a melyik feltétlen erdőtalajon áll, 
viszont azonban 4.000,000 ha. olyan terület van, a 
melyik feltétlen erdőtalaj, azelőtt erdővel borított is 
volt, ezidőszerint azonban kiirtva és legnagyobb részé
ben az esővíz által elmosva vagy szakadásossá és így 
terméketlenné van téve. A mértéktelen fahasználat lejtős 
területeken talajcsuszamlásokat is idézett elő; egyes 
vidékeken pedig a tavaszi és nyári esők hiánya a fa
tenyészetet kedvezőtlenül befolyásolja.

Az erdők kihasználása megfelelő szállítási berende
zések : folyószabályozások, utak és erdei vasutak léte
sítését igényli. Az országnak sokkal nagyobb fakészletei 
vannak, semhogy azokat belföldön felhasználni tudná 
és így a kivitelre kellene a fősúlyt fektetni.

Az ottani fafajok vizsgálatából kitűnik, hogy kevés 
a puha- és a mellett szívós, jól megmunkálható fa, 
hiányzanak a dongakészítéshez, a tölgyhöz hasonlóan 
alkalmas fák is. Innen van, hogy 1912-ben 160,000 m.3 
fenyőfa és 1.600,000 kg. tölgydonga lett behozva.

Chilében a puhafa hiányát eddigelé nyárfa ülteté
sekkel igyekeztek pótolni, ez a fanem azonban tudva
levőleg semmikép sem helyettesítheti a fenyőt.

Általában mondható, hogy ezidőszerint az országban 
senki sem gondol a jelen és a jövő szükségleteivel, pedig 
a köztársaság erdeinek fenntartásával, czélszerű irányú |

kihasználásával és megfelelő fanemekkel való újraerdő
sítésével sikeres működést és majdan jövedelmező tevé
kenységet lehetne kifejteni. L__Z.

(A  «Köztelek» nyomán.)

Hivatalos közlemények.
132,231

~  1914. 8Zam' R  M-

Körrendelet valamennyi m. kár. pénzügyigazgatóság
hoz — kivéve a székesfővárosit — és a székesfővárosi 

m. kir. adófelügyelőhöz.
(A felesketett erdötisztek és erdőőrök adómentes.szolgálati fegy
verei tárgyában kiadott 1914. évi 29,844. számú körrendelet 

kiegészítése iránt.)
Miheztartás és a kételyek eloszlatása végett kijelen

tem, hogy az 1914. évi «Pénzügyi Közlöny» 19. szá
mában megjelent 1914. évi 29,844. számú körrendele- 
temben* említett és a felesketett erdőtisztek és erdőőrök 
által szolgálati czélra adómentesen tartható egy darab 
golyós és egy darab serétes lőfegyver fegyveradómentes
sége akkor is fennáll, ha az illető felesketett erdőtiszt 
vagy erdőőr a gondozására, felügyeletére vagy őrizetére 
bízott területen rendezett vadászaton az említett fegyve
rekkel, hivatali állásából és szolgálatából kifolyólag 
vesz részt.

Budapest, 1915. évi április hó 14-én.
M. kir. pénzügyminiszter.

24,976. ,  *
I/B —I. 1915. SZam’
Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság

nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.
(A vasúti pályaátjárási igazolványok kiállítása tárgyában.)

A kereskedelmi m. kir. miniszter úr folyó évi 
12869/III. szám alatt úgy intézkedett, hogy a föld- 
mívelés egyes ágainak védelmére rendelt s a mezei, 
erdészeti és szőlőbirtokok gondozása, őrzése és felügye
letével megbízott őrszemélyzet, a vadászati személyzet, 
valamint az erdőgazdaság kezelésével megbízott erdé
szeti kezelőtiszti személyzetnek a vaspályákon való át
járásra való feljogosításhoz szükséges pályaátjárási iga
zolványokat oly esetben, a midőn a pályaátjárásra szóló 
igazolvány csupán egy üzletvezetősóg körzetébe tartozó 
pályarészre kéretik, az ügymenet egyszerűsítése érdeké
ben az illető üzletvezetőség a maga hatáskörében állítsa ki.

A több üzletvezetőség körzetét érintő ily igazolvá
nyok a jövőben is az igazgatóság által lesznek kiállí- 
tandók.

A kereskedelmi miniszter úr ezen intézkedéséről oly 
felhívással értesítem az igazgatási hivatalt, hogy ha a 
jövőben pályaátjárási igazolványok kieszközlésének szük
sége fog felmerülni, azok kieszközlése ügyében a közölt 
intézkedés szem előtt tartásával járjon el.

Budapest, 1915. évi április hó 15-én.
A miniszter rendeletéből:

Téglás,
miniszteri tanácsos.

* Lásd: «Az Erdő* 1914. évfolyam 238. oldal. Szerk.
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Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az erdő- 

felügyelőségi szolgálati ágazatnál Nagy Károly miniszteri taná
csosi ezímmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost, valamint 
a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Szenes József minisz
teri tanácsosi ezímmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost az 
V. fizetési osztályba, a rendszeresített illetményekkel miniszteri 
tanácsosokká; az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Laukó 
Sándor, Sziklai Emil, Zachár István és Biró János főerdőtaná- 
csosi ezímmel és jelleggel felruházott erdőfelügyelőket, továbbá 
a községi erdők kezelésénél Héjas Kálmán és Nagy György fő- 
erdőtanácsosi ezímmel és jelleggel félruházott erdőtanácsosokat, 
valamint a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Zachár 
Jakab, Nagy Károly, Orosz Antal főerdőtanácsosi ezímmel és 
jelleggel felruházott erdőtanácsosokat, Dercsényi Kálmán, Röhrich 
Márton és Bereczky Gyula erdőtanáesosokat, nemkülönben a 
horvát-szlavonországi kincstári erdőknél Tordony Emil erdő
tanácsost a VI. fizetési osztályba a rendszeresített illetményekkel 
főerdőtanácsosokká és az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál 
Tichy Kálmán, Dezsényi Jenő, Czimra József, Goró Ferencz és 
Pászthy Ferencz erdőfelügyelői ezímmel és jelleggel felruházott 
alerdőfelügyelőket a VII. fizetési osztályba a rendszeresített illet
ményekkel erdőfelügyelőkké kinevezem ; továbbá az erdőfelügyelő
ségi szolgálati ágazatnál Doroszlai Gábor erdőfelügyelőnek a 
főerdőtanácsosi czímet és jelleget, Matusovits Péter alerdőfelügye- 
lőnek az erdőfelügyelői czímet és jelleget, az állami kezelésbe 
vett községi erdők kezelésénél Péch Kálmán főerdőtanácsosnak 
a miniszteri tanácsosi czímet és jelleget, Karácsony Sándor és 
Szigeti Rezső erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czímet és 
jelleget, Daempf István erdőtanácsosi ezímmel felruházott főerdő- 
mérnöknek az erdőtanácsosi jelleget, Riesz László és Bossányi 
István főerdőmórnököknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget; 
az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál ülés Vidor főerdő- 
mérnöknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget; a magyarországi 
kincstári erdők kezelésénél Kócsy János főerdőtanácsosnak a 
miniszteri tanácsosi czímet és jelleget, Bachó János, Lágler 
Gyula, Kovács Aladár és Pajer István erdőtanácsosoknak a fő
erdőtanácsosi czímet és jelleget, Gyarmathy Mózes, Takács Miklós, 
Selymessy Ferencz, Medveczky Ernő és de Pottere Gerard fő- 
erdőmémököknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget, Drágán 
Gyula főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czímet, Hollós Gyula 
és Kelemen Béla erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czímet és 
jelleget; a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésénél Kacsa- 
novszky József erdőtanáesosnak a főerdőtanácsosi czímet és jelleget, 
Zajc Karmeló és Brausil Miksa főerdőmórnököknek az erdőtaná
csosi czím et; Pfeiffer Gyula erdőtanácsosi ezímmel felruházott 
főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi jelleget, Zudor Béla erdő
mérnöknek a főerdőmérnöki czímet és jelleget adományozom.

Kelt Bécsben, 1915. $vi április hó 28-án.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Br. Ghillány Imre s. k.

17360. eln./915. szám. Nagy Vincze miniszteri tanácsos el
halálozása folytán az IB/3. ügyosztály (Horvát-szlavonországi 
ügyek) vezetésével ideiglenesen Kacsanovszky József erdőtanácsost 
és az IB. főosztályra nézve a főnökhelyettesi teendők ellátásával 
az 1. és 3. ügyosztályokra nézve Kaán Károly főerdőtanácsost, 
a ügyosztályra nézve Kozma István főerdőtanácsost és a 4. ügy
osztályra nézve Kovács Gábor főerdőtanácsost bízom meg.

Budapest, 1915. április 10.
Báró Ghillány Im re s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami erdő
tisztek összesített közös rangsorozati létszámában:

a) az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál: Blattny Tibor j

főerdőmérnöki ezímmel és jelleggel felruházott kir. alerdőfel- 
ügyelőt, valamint Lehrmann Béla, Földváry Miksa és Szabó 
Kálmán kir. alerdőfelügyelőket a V III. fizetési osztályba kir. 
alerdőfelügyelőkké;

b) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ága- 
Zalánál: Seh Jenő, Bartha Ábel, Deák János és Donáth Sándor 
erdőtanácsosi ezímmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdő- 
mérnököket, valamint Cseh Pál m. kir. főerdőmérnököt m. kir. 
erdőtanácsosokká, Urszinyi György, Schwarz Rezső, Fejér Kálmán 
és Binder Béla főerdőmérnöki ezímmel és jelleggel felruházott 
m. kir. erdőmérnököket, valamint Bartha Sándor, Csemiczky 
Aladár, Kovács Pál, Körmendy Károly, Braila Illés, Spielhaupter 
György és Botka György m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdő- 
mérnökökké;

c) az erdőőri szakiskolák szolgálati ágazatánál: Szaltzér Lajos 
m. kir. erdőmérnököt m. kir. főerdőmérnökké;

d) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: 
Koller János, Molnár Imre, Szádeczky-Kardoss Miklós, Pausinger 
Károly, Mike Imre és Terényi Sándor erdőtanácsosi ezímmel és 
jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnökököt, valamint Payer 
Sándor, Plech József, Füzy Zoltán, Ráner Sándor, Kriszta Gyula, 
Draskovich József és W inkler Miklós m. kir. főerdőmórnököket 
m. kir. erdőtanácsosokká, Papp István, Hamernyik Béla és 
Clement Károly főerdőmérnöki ezímmel és jelleggel felruházott 
m. kir. erdőmérnököket, valamint Fiscber Károly, Puchreiner 
Henrik, Nyitray József, Gombossy József, Lányi Gyula, Remenyik 
Gusztáv, Klimkó Gyula, Lattyák Sándor, Ormós Zsigmond, 
Tihanyi László, Gasparecz Lajos, Érsek Árpád, Vermes Győző, 
Intzédi Géza és Kovásy Kálmán m. kir. erdőmérnököket m. kir. 
főerdőmérnökökké;

e) a horvát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatá
nál : Nyitray Ottó erdőtanácsosi ezímmel felruházott kir. főerdő
mérnököt kir. erdőtanácsossá, Steller Ede és Hamar László kir. 
erdőmérnököket kir. főerdőmérnökökké;

f) az összesített közös rang sorozati létszámban: Török János, 
Wény János, Rusznyák Győző, Héjj János István, Loványi Heri- 
bert, Móré László, Sehalát Béla, Háger Gyula, Niederland Rezső, 
Kelle Artúr, Plotényi Jenő, Léber György, Velics Rezső, Mózs 
Ferencz, Fromm János, Szorkovszky Libor, Gaál Imre, Vojtás 
Árpád, Kelecsényi Mihály, Schwartz Béla, Kriska Sámuel, Petri- 
csek István, Pap Sándor, Budisavljevic Tódor, Fröhlich György, 
Muck András, Krause Tivadar, Papp László, Bacsilla Lajos, Man- 
kovich Rezső, Dobrovits László, Szabó Endre, Nechay Oszvald, 
Lippóczy Béla, Bársony József, Balás Emil, Neumann Jenő, 
Barna Endre, Gruber Rezső, Hajdú Gyula és Szeőts Béla m. kir. 
segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, Csurilla Béla, 
Kovács István, Sallak János, Till Dénes, Kasper Alfréd és Ciga- 
novie Vladimir m. kir. erdőmérnökgyakornokokat, valamint Kal
már Elemér és Hénel Jenő díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakor
nokokat m. kir. segéderdőmérnökökké.

*

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami 
erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámában: Vági 
István, Kovácsik Dezső, Horváth Sándor, Grillusz Artúr, Liha 
Valér, Fekete Lajos, Háuszler Zsigmond, Borka László, Miha- 
lovic8 Sándor, Witting Ottó, Pauks Pál, Schorscher János, Teutsch 
Oszkár, Zsurilla Pál, Horváth Valter, Tóber Samu, Biró Jenő, 
Illyés Károly, Kiss Zoltán, Schauer Gyula, Hofstadter Ottó Róbert, 
Richter György, Nagy Zoltán, Henter János, Wingert János, 
Holtz János, Brúder Gyula, Nagy Jenő, Bauer Sándor, Rochlitz 
Béla és Deák Gerő m. kir. erdőmérnökgyakornokokat, valamint 
Kiss László oki. erdőmérnököt ideiglenes minőségű m. kir. segéd
erdőmérnökökké ;

Sándor Béla, Szőke Győző, Daday Gábor, Pavlic Antal, Vona 
István, Schlaehta László, Brozsek Károly, Zsák Lajos, Bitai András, 
Szadlis Sándor, Székely Géza, Kovács Jenő, Biró Endre, Nemes 
Imre, Orbán Ferencz, Grozdanic Milán, Miletic Zsarkó, Oláh 
Gyula, Mathis Gyula, Bukovcsán Béla, Laczkó Béla, Lux Zoltán, 
Brozsek Pál, Jahn Rezső, Forster Imre, Budzinszky_Ottó, Botos
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Sándor, Matyasovszky László, Sára Jenő, Bella János, Tomp 
Frigyes és Hajdú János díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakorno- 
kokat, valamint Nagy József, Lukács Ottó, Barabás Sándor, Páter 
Ernő, Kachelmann Ottó, Farnos János, Nagy Ferencz, Vallach 
Gyula, Ágfalvi Imre, Stieber Lajos, Berényi Péter, Móga János, 
Zimits Ferencz, Tárczy Pál, Soós Károly és Ilosvay Lajos vég
zett erdészeti főiskolai hallgatókat ideiglenes minőségű m. kir. 
erdőmérnökgyakornokokká;

Scherg Károly, Szegedy Oszkár, Schiller János, Bogár Pál, 
Dudacsbk Sándor, Jellmann Emil, Haider Henrik, Tamás János, 
Osztroluczky Tibor, Szántó István, Szabó János, Glóser Dezső, 
Ormay Béla, Gondos Jenő, Petrikovich Gyula, Kiss Lajos, 
Hammerschmidt Ernő, Czebeczauer József, Szontágh Ferencz, 
Zeic János, Buchalla Jenő, Györke Ernő, Mihalcsics Boskó, Suciu 
György, Kovács József, Herédy Kálmán, Czeizel Ignáez, Avrám 
György, Hrobáts József, Dercsényi István, Vusdea Szilárd, Limák 
Ödön, Fleischtr Mihály, Stiopu János, Babos Károly és Kovács 
Lajos végzett erdészeti főiskolai hallgatókat pedig díjtalan m. kir. 
erdőmérnökgyakornokokká.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Kmetónyi Emil 
kir. íőerdőmérnököt Zágrábból Budapestre s szolgálattételre be
osztotta a vezetése alatt álló minisztérium erdészeti (I. B.) fő
osztályába.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Molcsányi 
Gábor m. kir. segéderdőmérnököt Nagybányáról Budapestre s 
szolgálattételre beosztotta a vezetése alatt álló minisztérium elnöki 
osztályába.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a vinkovczei kir. fő- 
erdőhivatal kerületében Kelin István kir. íőerdőőrt, a lugosi m. 
kir. erdőigazgatóság kerületében pedig Pribányi János m. kir. 
erdőőrt nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a zagrebi kir. erdőigaz
gatóság kerületében Golik Antal kir. erdőőrt nyugalomba helyezte. 1 2 3 4

E lőfizetési díjak nyugtázása.

Az 1915. évi április hóban a következő előfizetési díjak foly
tak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Devecseri erdőhiv. 20.— , Zagrebi erdőig, hd. 20.—, Divényi 
erdőig. 12.—, Gr. Esterházy Ferencz örök. urad. 32.— , Köteles 
Ferencz 4.10, Veszprémi püsp. erdőhiv. 20.— , Hegedűs Imre 5.— , 
Deliblati kincst. birtokkez. 8.— , Belanczky Bertalan 1.10, Taitek 
Károly — .60, Tótsóvári erdőhiv. 305.40, Zachar István hd. 3.80, 
Földmív. min. hd. 40.— .

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím. 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányű czünnyom- 
tatási költséges megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

M. I. 1. Kérdéseire levélben válaszoltunk. 2. A  hirdetésért 
szíveskedjék a kiadóhivatalnak 3 koronát beküldeni.

Sz. F. 1. Ha fia ebben az évben nem tölti még be 17-ik élet
évét, úgy erdőőri szakiskolába való felvételre nem számíthat. 
2. Továbbképző (3-ik) tanfolyam csak Vadászerdőn van.

J. I. A házi szappan mikénti főzéséről — kívánságához képest — 
levélben értesítettük, de mivel annak esetleg mások is hasznát 
vehetik, itt is közöljük:

15 liter meleg vízben felolvasztunk 2 kgr. lúgkövet, ha a 
lúgkő elolvadt, úgy 4 kgr. zsiradékot teszünk bele s az egészet 
két óra hosszáig csendesen főzzük. Ha a szappan esetleg nem 
válik el a lúgtól, úgy egy marék sót, vagy egy kis oltott meszet 
kell a főzetbe keverni, mire a szappan szépen elválik. Ezután a 
szappant nedves ruhával bélelt olyan ládikába szedjük le, a mely 
ládának oldalain és fenekén ujjnyi lyukakat fúrtunk, hogy azokon 
keresztül a felesleges lúg és víz kifolyhasson.

K. I. Kérdésére levélben válaszoltunk, a küldött 20 fillért 
pedig a lap javára bevételeztük.

K. D. 1. A lap megküldése iránt intézkedtünk. 2. Az erdőőri 
szakiskolákba való felvételre vonatkozó pályázati hirdetést annak 
idején közölni fogjuk. A  pályázati határidó rendszerint julius 
eleje szokott lenni.

B. Gy. 1. A  dolog úgy áll, a mint azt az ön által említett 
szerkesztői üzenetben írtuk. Ha önnek a szakvizsga letételéig ki
telik a 3 évi gyakorlati szolgálata, akkor a vizsgára kaphat enge
délyt ; de ha ez a három év ebben az évben ugyan, de a vizsgák 
utáni időben telik le, úgy az engedélyt nem szokták megadni. 
A miatt pedig, hogy ön még 20-ik életévét nem töltötte be, 
vizsga engedélyért a földmívelésügyi miniszter úrhoz nyújtson 
be kérvényt s mellékelje hozzá keresztlevelét, szolgálati, erkölcsi 
és iskolai bizonyítványát. Minthogy a szakvizsga iránti kérvényt 
rendszerint szeptember végéig kell a kir. erdőfelügyelőséghez be
nyújtani, ezért korengedély iránti kérvényét oly időben nyújtsa 
be a földmívelésügyi miniszter úrhoz, hogy arra idejekorán 
választ kaphasson s a kapott írásbeli engedélyt a kir. erdő
felügyelőséghez benyújtandó kérvényéhez csatolhassa; tehát körül
belül július második felében adja be a kérvényét korengedélyért 
a minisztériumhoz.

2. A  szerkesztői üzenetekben lapunk minden előfizetőjének 
díjtalanul válaszolunk s a netán küldött válaszbélyeget —  így 
most az ön 10 fillérjét is —  a lap javára bevételezzük.

1 koronát fizettek: Köpfler Mihály, Saári Mihály, Horváth 
József, Juhász József, Katona Lajos, Tatarek Richard, Csejka 
József, Czwengross András, Volczadnyik Vilmos, Szidonits Péter, 
Molnár Sándor.

2 koronát fizettek: Boross József, Warinszky Miksa, Papp 
Ágoston, Prónay Béla, Antalóczi István, Horváth Imre, Kiszely 
Sándor, Vörös Ferencz, Bakk Ferencz, Gáspár Ferencz, Komsa 
György, Lukács Lajos, Németh András, Virlics Gyula.

3 koronát fizetett: Holczer József.
4 koronát fizettek: Pékh József, báró Bánffy Ferencz, Búzás 

József, Csik Imre, Erdős Károly, Göncző András, Kluger Antal, 
Makky János, Nagy Károly (Kolozsvár), Stainer Gyula, gr. Szé
chenyi A. P. urad., Tomasovszky Imre, Molnár Lajos, Hubay 
Zsigmond, Paulin Vilmos, Lukácska József, Ösimarosszék vagyon
kezelősége, Lékai herczegi gőzfürész, Németh József, Tomassek 
Miklós, Vámos Imre, ifj. Marián Lázár, Mészáros Tamás, Soltész 
Sándor, Csismarovits János, Schudich Nándor, Forstenbacher 
Károly, Komáromy Mátyás, Löw Jenő, Halbaksz Andor, Hetényi 
Ferencz.

ÁLLÁSKERESLET ES KINALAT

25 éves, róm. kath., nőtlen, szakiskolát végzett, 
szakvizsgázott, hadmentes erdőőr, ki úgy az erdészet, 
mint a vadászat terén jártassággal bir és a mesterséges 
fáczántenyésztést is érti, azonnali belépésre megfelelő 
állást keres. Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (8.)

Négy középiskolát és szakiskolát végzett, szak
vizsgázott, 21 éves egyén, megfelelő állást keres. Czíme
a szerkesztőségnél megtudható._____________________át)

21 éves, hadmentes, erős, egészséges, szakiskolát 
végzett, jó l szakvizsgázott, 3 évi gyakorlattal biró egyén 
megfelelő állást keres. Czíme a szerkesztőségnél meg
tudható. _____ ■ _______ «____________________ OO)

18 éves, hadmentes, magyarul és románul beszélő 
egyén, azonnali belépésre segéderdőőri állást keres. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. uw
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Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1*20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), a.xxiv.n.)

1344/1915 sz.
Pályázati hirdetmény. Az apatini m. kir. erdő

hivatal pályázatot hirdet 1 főerdőőri, 1 erdőőri, előlép
tetés esetén 2 erdőlegényi állásra.

Mindezen állások az erdőgazdasági üzemi szolgálat 
ellátása czéljából vannak rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915 junius hó 5-ig az alul
irt m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Apatinban, 1915 április hó 24-én.
(2.) M . k i r .  E r d ő h iv a t a l.

Pályázati hirdetmény. A tótsóvári m. kir. erdő
hivatal pályázatot hirdet 3 főerdőőri, előléptetés esetén 
3 erdőőri, 3 elsőosztályu és 1 másodosztályú erdőlegényi 
állásra.

Ezen állások erdőgazdasági szolgálat ellátása czél
jából vannak rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi május hó 31-ig az 
alúlirott m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul kap
hatók.

Tótsóvár, 1915 április hó 22-én.
(3.) M . k i r .  E r d ő h iv a t a l .

2430/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. A beszterczebányai m. 
kir. erdőigazgatóság kerületében nyugdíjazás, elhalálozás 
és újabb szervezés folytán négy (4) főerdőőri, kettő (2) 
erdőőri állás ellátatlan, előléptetés esetén hat (6) erdő
őri, illetve hat (6) elsőosztályú illetve hat (6) másod- 
osztályú erdőlegényi állás üresedik meg. Ezen állásokra 
az alábbi állományszerű illetmények élvezetével pályázat 
nyittatik.

A pályázatra kiírt állások közül egy főerdőőri állás 
az építkezési műszaki segédszolgálat ellátására szervezett 
lévén, ezen állásra pályázók felhivatnak, hogy az erdő
őri szolgálathoz megkívánt alább felsorolt kellékeken 
kívül az államerdők vagy az állami kezelésbe vett egyéb 
valamely igazgatási hivatalának bizonyítványával iga
zolni tudják, hogy kisebb tervek és költségvetések, épít
mények és azok helyszinrajzának felvételében és ugyan
ezek helyszíni kitűzésében, utak lejtmérezésében, a lejt- 
mérezési adatok megrajzolásában, utak és vasutak és 
vasutak keresztszelvényeinek felvételében és megszer
kesztésében, az útépítési munkák végrehajtásában, végül 
vizi és magas építési munkáknál felmerülő kisebb mű
szaki teendőkben kellő gyakorlati ismeretekkel bírnak; 
hogy az építkezési műszaki szolgálatnál legalább két 
évig teljesítettek gyakorlati szolgálatot. Ezen utóbbi fel
tétel a m. kir. erdőőri szakiskolák továbbképző tanfo

lyamát jó sikerrel végzett egyéneknél egy évi gyakor
lati szolgálat igazolása is elégséges.

Megjegyeztetik, hogy a fent megszabott kellékekkel 
biró az építkezési műszaki szolgálatra alkalmasnak talált 
erdőőr a ki igazolja, hogy:

1. a műszaki segédszolgálatnál kifogástalanul hat 
évet töltött el;

2. ezen kívül a kőműves és ácsmesteri vizsgát is 
letette és erről oklevelet mutat be főerdőőrré, fog ki
neveztetni.

Tájékozásul közöltetik még, hogy azon altiszt, a ki 
a műszaki segédszolgálatnál 6 évet kifogástalanul töl
tött be, az igazgatási hivatal altiszti állományában tör
ténő első üresedés alkalmával főerdőőrré előléptetendő.

A pályázatra kiírt főerdőőri, erdőőri stb. állásra 
pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t. ez. 
37. §-ban körülírt szakképzettséget, a m. kir. kincstári 
erdészeti szolgálatba újonnan belépni kívánók, ezen 
felül még ép erős testalkatukat, különösen jó  látó, be
szélő és halló képességüket kincstári erdészeti orvos, 
vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiál
lított'bizonyítvánnyal, valamint életkorukról, illetőségük
ről, eddigi alkalmaztatásukról, nyelvisméreteikről, ka
tonai kötelezettségükről szóló bizonyítványokkal felsze
relt és sajátkezüleg írt kérvényeiket 1915 május hó 
31-ig alulírt erdőigazgatóságnál nyújtsák be.

A főerdőőri állásokkal 800 K. fizetés és 200 K. 
személyi pótlék, az erdőőri állásokkal 600 K. fizetés és 

■100 K. személyi pótlék, továbbá természetbeli lakás, 
vagy ennek hiányában a törvényszerű lakbér és egyéb 
rendszeresített illetmények; az erdőlegényi állásokkal 
700 illetve 600 K. évi szegődménybér, természetbeli 
lakás vagy a törvényszerű lakbér és egyéb rendszere
sített illetmények élvezete van egybekötve.

Beszterczebánya, 1915. évi április hó.
(4.) M . k i r .  E rd ő ig a z g a tó s á g .

25089/1. B. 1915 sz.

Termelt fenyőhaszonfa eladás. (Qaramvölgyi 
rakodókon.) A garamszentandrási erdőgondnokságban ter
melt 277’76 m3 fenyőhaszonfa két eladási csoportra 
megosztva zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.

Ajánlatok legkésőbb 1915. évi május hó 20-án déli 
12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigaz
gatóságnál, a hol azok május hó 21-én délelőtt 10 
órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Árverési feltételek a faanyag csoportosítását, a kikiál
tási árakat és a bánatpénzt feltüntető kimutatás, ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be.

Budapest, 1915. évi április hóban.
(5.) M .  k i r .  E ö ld m iv e lé s ü g y i M in is z te r .

1377/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. A szászsebes] m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet egy (1) főerdőőri, három (3) 
erdőőri és egy (1) erdőlegényi, előléptetés esetén négy (4) 
erdőőri, öt (5) erdőlegényi, illetve segéderdőőri állásra.
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A pályázati kérvények 1915. évi június hó 15-éig 
az alulírt ra. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Szászsebes, 1915. évi április hó 26-án.
(6.) M . k ir .  E rd ő h iv a ta l.

2497/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. A máramarosszigeti m. 
kir. erdőigazgatóság pályázatot hirdet, öt föerdőőri, elő
léptetés esetén hét erdőőri, illetőleg hét I. oszt. esetleg 
hét II. oszt. erdőlegényi, illetve egy I. oszt. esetleg egy 
II. oszt. segéderdőőri állásra.

A pályázati kérvények 1915. év június hó 10-ig az 
alulírt m. kir. erdőigazgatósághoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Máramarossziget, 1915 április 21-én.
(7.) M . k ir .  E rd ő ig a zg a tósá g .

25721/1915. I. B— 1. sz.

F e n y ő riu lfa  eladás. A máramarosszigeti m. kir. 
erdőigazgatóság bocskólonkai rákhegyeire letutajozott és 
ott felmáglyázott mintegy 8573 darab csáklyarud, mint
egy 3244 darab komlórud, mintegy 1437 darab dohány- 
szárítórud 2 (kettő) csoportra osztva zárt Írásbeli ajánlatok 
alapján el fog adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok az 1915. évi május hó 25-én 
délután 4 óráig nyújtandók be a máramarosszigeti erdő- 
igazgatósághoz, a hol azok 1915. évi május hó 26-án 
délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel fognak hontatni.

Az árverési és szerződési feltételek, ajánlati lap és 
boríték, valamint a kikiáltási árakat, a faanyag méreteit 
és darabszámát feltüntető részletezés a máramarosszigeti 
m. kir. erdőigazgatóságnál, a vasén és a mezőháti erdő
gondnokságnál megszerezhető.

Budapest, 1915. évi április hó. 
is.) M . k i r .  F ö ld m ív e lé s ü g y i  M in is z te r .

773/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. Az ungvári m. kir. fő- 
erdőhivatal pályázatot hirdet 1 (egy) főerdőőri, 4 (négy), 
előléptetés esetén 5 (öt) erdőőri, 4 (négy) I. oszt. és 
4 (négy) II. oszt. erdőlegényi, 1 (egy) II. oszt. illetve 
előléptetés esetén 6 (hat) II. oszt. segéderdőőri állásra.

Ezen állások gazdasági üzem ellátása czéljából van
nak rendszeresítve.

A pályázati kérvények az 1915. évi május hó 25 ig 
az alulirt főerdőhivatalnál nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Ungvár, 1915. évi április hó 24-én.
o.) M . k ir .  F ő erd ő h iv a ta l.

2342/1915. sz.
Pályázati hirdetmény. A kolozsvári m. kir. 

erdőigazgatóság pályázatot hirdet 6 főerdőőri, előléptetés 
esetén 9 erdőőri, 16 erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra.

Ezen állások közül 1 főerdőőri illetve 1 erdőőri 
állás az építkezési s erdőrendezőségi műszaki segéd
szolgálat ellátása czéljából van rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi május hó 25-ig 
a kolozsvári m. kir. erdőigazgatósághoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Kolozsvár, 1915. évi április hó 26-án.
(io) M . k ir .  E rd őiga zga tósá g .

1510/1915. sz.
Pályázati hirdetmény. Az orsovai m. kir. erdő

hivatal (ez időszerinti székhelye Herkulesfürdő) pályá
zatot hirdet 5 főerdőőri, előléptetés esetén 5 erdőőri 
illetve 5 erdőlegényi vagy segéderdőőri állásra.

Ezen állások közül 1 főerdőőri illetve 1 erdőőri az 
építkezési s 1 erdőőri állás az erdőrendezőségi műszaki 
segédszóigálat ellátása czéljából van rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 1-ig az 
alulirt m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Herkulesfürdő, 1915 április hó 27-én. 
ui.) M . k ir .  E rd őh iva ta l.

Erdőőr kerestetik. Jósika Anna bárónő kolozs- 
megyei erdőbirtokára, a ki a szarvas vadászatában jár
tas és a német nyelvet is beszéli. Fizetés 500 kor., mintegy 
100 kor. jutalék a tisztajövedelemből, lakás kerttel, 1 
kát. hold szántóföld, 20 űrm. tűzifa, 2 drb szarvas- 
marha tartása, erdei kihágásokból befolyt büntetés 
pénzekből ’ /3-ad rész.

Az állás június 1-én elfoglalandó. Kérvények alul
írotthoz nyújtandók be.

Hadad, 1915 május hó 1-én.
12.) K le is l  G yu la  urad. főerdész.

1015/1915. sz'
Pályázati hirdetmény. Alulírott m. kir. erdő

hivatal pályázatot hirdet 3 főerdőőri, 5 erdőőri és 1 
erdőlegényi, előléptetés esetén 8 erdőőri illetve 9 erdő
legényi vagy segéderdőőri állásra.

Ezen állások közül 1 főerdőőri illetve 1 erdőőri állás 
a műszaki segédszolgálat ellátása czéljából van rend
szeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 10-ig 
az alulírt m. kir erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Gödöllő, 1915. évi május hó 1.
,13.1 M . k ir .  E rd őh iv a ta l.

1943/1915. sz.
Tölgy- és cserdonga, tölgyküllő, ipar- 

vasnti talpfa, faragott kerítésoszlop és tölgy
padló eladás. A lugosi m. kir. erdőigazgatóság fa
raktái aiban készletezett elül megnevezett fagyártmányok 
20 csoportban zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatnak.

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi május hó 27-én 
d. u. 2 óráig a lugosi erdőigazgatóságnál nyújtandók 
be, hol azok a következő napon nyilvánosan bontat
nak fel.

A részletes árverési és szerződési feltételek és az 
eladandó anyag kimutatása stb., továbbá az ajánlati űr
lap és boríték a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál sze
rezhetők be.

Lúgos, 1915. évi április hó 26-án.
,i4.) M. k ir .  e rd ő ig a zg a tósá g .

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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IX. évfolyam. — 11—12. szám. Megjelenik minden hó 1-én és 16-én. 1915. junius 16.

Előfizetési á r :

Egész év re_______ 4  K.
Fél é v r e ______ 2  K.
Negyed évre____ __  1 K.
Egyes s z á m ____ 2 0  í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő  
m. kir. erdőtanácsos.

AZ ERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS £S KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
g&rmond betonéi kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláake- 
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az E rd ői kiadóhivatala czím én Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklam ácziók is.

A lap szellem i részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) *Az E rdői 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sa. intézendők. 

Kéziratok vissza nem  adatnak.

tAz Erdős munkatársai megfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordít- 
tatik, a mely —  később meghatározandó m ódon  —  e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog szolgálni.

T A R T A L O M .

Felhívás az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rend
kívüli segélyek ügyében.

Az erdőnek a szél által való károsítása. (Béky Albert.)
«Az Erdő* 1914. évi tiszta jövedelme.
Az erős agancsképződés titka. (Gyöngyöshalászi Takách Gyula.)
Gazdasági tanácsadó: A zab pótlása a lovak etetésénél. (Gyulay 

Károly.)
Különfélék: Magyar Nők Korona-Alapja. —  Kérelem fenyőméz 

tárgyában. — Halálozás. — József főherczeg a sebesült katoná
hoz. — Nyugdíjbiztosítás. —  «Az Erdő# megvételre kerestetik.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
leményei :  Tisztelt Tag- és Kartársak ! — Nyugtázás. — Kére
lem.

Hivatalos közlemények: Pályázati hirdetés az erdőőri szakisko
lák tanulóinak felvétele ügyében. —  Az ellenőrködői megjelö
lés használatának megszüntetése tárgyában. — Hirdetmény az 
állami erdei facsemeték adományozása tárgyában. — Pályázati 
hirdetmény erdősítési és csemetenevelési jutalmakra.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

Értesítés.
A z Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése tár

gyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
"Az Erdő.) kéthetenkénti szétküldése a há
borús viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min
den hó 15-én kettős füzetekben fog meg
jelenni.

A szerkesztőség.

Felhívás.
Az Országos Erdészeti Egyesület által kiosztandó rend

kívüli segélyek ügyében.

Az Országos Erdészeti Egyesület «Az Erdő» czímű 
lapkiadvány bevételi feleslegeiből összegyűjtött (.altiszti 
segélyalap# f. é. kamataiból, mintegy 500 koronából, 
további rendkívüli segélyeket oszt ki, még pedig oly er
dészeti altiszteknek, illetőleg azok hátramaradottjainak, 
kik «Az Erdő* czímű lap 1914. évi évfolyamára elő
fizettek, vagy a kik részére felettes hatóságuk előfizetett, ha 
hadbavonultak, hősi halált haltak, az ellenséges betörés 
következtében jelentékeny kárt szenvedtek vagy a há
ború folytán- keresetképtelennó lettek, egyszer s min
denkorra adományozott 50—125 K. összegben.

Felhívjuk a pályázni szándékozókat, hogy bélyegtélen 
kérvényeiket 1915. évi julius hó 1-ig adják be az Or
szágos Erdészeti Egyesülethez, Budapest, V., Alkot- 
mány-u. 6. sz.

A kérvényben a kérelem alapját képező egyéb kö
rülményeken kívül ki kell tüntetni a kérvényezőnek, 
illetőleg férjének vagy atyjának polgári állását, kato
nai rendfokát és csapattestét, állandó lakhelyét, szol
gálatadójának nevét és lakhelyét, kérvényező polgári 
járandóságait s hogy azok mily mértékben vannak be
szüntetve, kérvényező családi állapotát, a gyermekek 
számát, korát és nemét, részesül-e kérvényező vagy 
gyermekei állami vagy egyéb segélyben vagy ösztön
díjban 9 Le kell továbbá írni a szenvedett kárt, annak 
pénzbeli értékét, az esetleges menekülés körülményéit, 
stb. s mindezt az illető feljebbvalójának illetőleg a ha
tóságnak bizonyítványával igazolni is kell. .

Budapest, 1915. junius hó 1-én.
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöksége.

Az erdőnek a szél által való károsítása.
Ir ta : Béky Albert m. kir. főerdőmérnök.

Az erdő számtalan ellensége közül, —  a minők a 
rovarok, gombák, tűz, hó, fagy, gyomok stb. — leg
veszélyesebb és legnehezebben leküzdhető a szél, mert
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ez állandóan támad s ha olykor kivételes, nagyarányú 
rongálásaitól eltekintünk is, közönségesen előfordulni 
szokott károsítása még mindig van akkora, mint bár
melyik más társáé.

Növeli jelentőségét az ellene való védekezés nehéz
sége s az a körülmény, hogy az utána keletkezett rom
bolás legnehezebben takarítható el, az erdőben támadt 
csorba legnehezebben köszörülhető ki. Szeszélyes, ki- 
számithatlan ellenség a szél, a melylyel szemben sok
szor csak akkor tudjuk hogy hol kellett volna védekezni, 
mikor már késő. Gazdálkodásunkba minduntalan bele- 
kontárkodik s ha rendszerrel nem készülünk fel ellene, 
kiforgat belőle.

A szélnek általában háromféle károsítása van: 
Hátráltatja az erdő tenyészetét, rontja a talaj minő
ségét és töri-dönti a fákat, az erdőt.

A  tenyészetnek a szél által való hátráltatása — 
mint számottevő jelenség —  egyes, szélnek különösen 
kitett helyeken fordul elő. Itt a szél állandó járása a 
lombozat és gallyak ide-oda hányása-vetése által, de 
főként a tenyészethez szükséges nedvnek fokozott mér
tékű elpárologtatósa által sorvasztja a fát.

Az ilyen sorvasztó széljárta helyeket meg lehet azon
nal ismerni az ott levő fák egyoldalú fejlődéséről, szél
nek fekvő oldaluknak a másikkal szemben hátramaradt, 
csenevész fejlettségéről.

A bajjal szemben tűréssel viselkedünk, mint a hogyan 
állják az ennek kitett fák a helyüket. Használat alkal
mával az ilyen erdőszélt nem vágjuk le, hanem védő
falként állva hagyjuk, s legfeljebb szólalunk belőle, ha 
veszniinduló fát látunk benne.

A szélnek a talajra való hatása hasonló az előbbi
hez. Itt is döntőleg szerepel a nedvesség fokozott el
párologtatósa s a mi ezen kívül még jelentkezik, az 
többnyire ennek csak következménye.

Vannak esetek, a midőn a szél — mint pl. a futó
homokon —  a talaj termőrétegét nem csak megrontja, 
hanem helyéről el is hordja. Ezek különlegességek, a 
melyekre itt most nem térek ki. Általánosságban a 
szél —  ha szabadon hathat az erdőtalajra —  részben 
elfúvás, részben a felbomlás siettetése által megfosztja 
azt alomtakarójától; a talajt kiszárítja, televényét elsor
vasztja, a földet megkeményíti, szóval éppen ellenkező 
tulajdonságúvá teszi, mint a milyen a talaj jó műkö
déséhez, termékenységéhez szükséges.

Hogy az erdő talajára a szél ilyetén káros módon 
ne hasson, annak csak egy módja van, t  i. hogy az 
erdő faállományát magát állítjuk a szél és a talaj közé. 
Erre tanít a természet, a melynek könyvéből látjuk, 
hogy zárt faállomány alatt minden munka nélkül is 
porhanyó és üde a termőföld.

Az erdő fájának azonban az a rendeltetése, hogyha 
megérett a fejsze alá: levágjuk, még pedig — a hogyan 
általában szoktuk —  tarra vágjuk. Nem is gondoljuk, 
hogy ezzel önmagunk és a természet ellen vétkezünk! 
Önmagunk, saját erszényünk ellen, mert a letarolt erdő 
helyét mesterséges úton, verejtékkel, pénzzel kell fel
újítani, a mit pedig az erdő kellő körültekintéssel ter

mészetes úton maga megtett volna s vétkezünk a ter
mészet, az erdő ellen, mert a talajra nézve sokkal 
rosszabb helyzetet teremtünk, mint a milyen a termé
szetes volt: szabad utat nyitottunk a szélnek és a nap 
hevének, a mi a termőföld megölője. Évtizedeken—év
századokon át gyűjtötte, érlelte az erdő alomtakaróját 
és televényét s mi könnyelműen, napok alatt küldjük 
veszendőbe!

Legfőbb ideje, hogy igyekezzünk az erdőnek tarra 
vágásával szakítani s ezt fokozatosan haladó, természe
tes felújító vágásokkal kihasználni.

De nem csupán az erdő termését learató használat
nál, hanem időközben is nyithatunk meggondolás nél
kül utat a szélnek az erdő talajához. így láttam már 
nem egyszer, hogy tisztítóvágásnál az erdő szélét sűrűén 
és gondosan védő fákat, bokrokat és cserjéket nemcsak 
hogy megritkították, de utóbbiakat egyúttal mind ki is 
vágták, keservére az éneklő madaraknak.

Az erdő szélének földig sűrűén zártnak kellene lennie 
mindenütt, hogy a szél még búvólyukat se találjon 
rajta s ha ez az állapot valahol megvan, örüljünk neki 
és ne rontsuk el haszontalanul.

Legnagyobb kárt tesz a szél az erdőben a fáknak 
eltörése és kidöntése által; csak egy-egy nagyobb erdő
testben száz- sőt ezerszámra megy csak a közönséges 
szelek által kidöntött és eltört fák száma; mit szóljunk 
aztán az időnként előforduló, mindent elseprő orká
nokról ?

Orkánokkal szemben az erdőgazda tehetetlen. Jön
nek mint az Ítélet s mint emberfeletti erőnek, viseljük 
következményeit.

A közönséges, bár nagyobb szelek ellen van védelem 
s ezekre akarok alábbiakban rámutatni.

Mindennemű védelemnek alapja az ellenségnek is
merete lévén, tudnunk kell a szélnek is legfontosabb 
tulajdonságait.

Egyik reánk nézve szerencsés tulajdonsága az, hogy 
veszélyes erővel ugyanazon a helyen mindig ugyanabból 
az irányból fú j; ez a veszélyes szélirány. Ezt a hely
színen időnként kidöntött fák - esési irányából bárhol 
megállapíthatjuk. Minthogy azonban a szél irányára 
hegységben a hegyhátak és völgyek vonulásának iránya 
módosítólag, eltérítőleg hat, megtörténhetik, hogy ugyan
abban az erdőségben több veszélyes irányt is észlelünk. 
Ha ezeket térképünkre (pl. nyíllal) följegyezzük, hatá
rozott alapon intézhetjük a szél ellen való védekezést, 
csak arra ügyeljünk, hogy egyes, forgószél vagy más 
különleges szél által kidöntött egy-két törzs féke ne 
vezessen s a miként egy-két fa még nem tesz erdőt, 
épen úgy tapasztalatunkat se ennyire alapozzuk.

Nagyot nem hibázhatunk, mert az eddigi általános 
tapasztalatok szinte mindenütt biztos irányítást adnak, 
csak megerősítésökre kell a helyszínen szétnéznünk.

Magyarországon a veszélyes szél a zivataros esők 
irányából, délnyugat felől fúj. Helyenként — főleg az 
ország délnyugoti részében — északnyugat is fenyegető 
s egyebütt is lehet némi eltérés, de mindig csak a nyu
gati főiránynyal kapcsolatban.
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Nem annyira a szél gyakorisága teszi a délnyugati 
irányt veszélyessé, mint inkább ennek szilaj természete, 
lökésszerű, tomboló fuvása s az a körülmény, hogy 
tavaszszal és nyár elején szokott fújni, a mikor a talaj 
nedves, sőt átázott, minek folytán könnyen kifordulnak 
belőle a fák, továbbá a mikor a fák buján lombosak s 
így jól beléjök kapaszkodhatik a szél.

Gyakori hazánkban az északkeleti szél is, ez* azon
ban akkor szokott fújni, mikor fagyott a föld s így 
benne szilárdan állnak a fák; ugyanakkor a lomblevelű 
fák kopaszak; egyébként is ez a szél nyugodtabb, 
egyenletesebb áramlású, a mi mind csökkenti veszé
lyességét.

A széldöntés veszedelme ellen a természet az egye
dül álló fát is az erdőt is fölvértezi úgy, hogy a ve
szély csak akkor és ott kezdődik, a mikor és a hol az 
ember ezt a kialakult helyzetet megbolygatja, elrontja.

A magában álló fa azzal védekezik, hogy gyökérze
tével igyekszik jól (térésén) beágyazni magát a földbe; 
törzsét lapossá és nem hengeressé fejleszti s e mel
lett —  mint pillérekkel-ornidokkal erősíti; koronáját — 
nem csupán a törzs kérgének az időjárás viszontagságai 
(napsütés, szél stb.) ellen való védelmére, de hogy az 
egész fa súlypontja is minél alantabb eső helyzetbe 
kerüljön —  majdnem a földet érőleg növeszti —  ter
jeszti. Ilyen kifejlődöttséggel még a széldöntésnek leg
inkább kitett lúczfenyő is szilárdan megállja a helyét.

A nem egyedül, hanem csoportban vagy állomány
ban élő fák, a talajban és világosságban szomszédaik
kal osztozkodván, a fenti módon nem tudnak kifejlődni, 
de erre nincs is szükségük, mert társaságban egymást 
támogatják. Itt csupán a szélen levő fáknak kell olya
noknak lenniök, hogy nem csak ők maguk állják meg 
a helyöket, hanem bentebb levő társaikat is bástyaként 
megvédjék

Ezek az erdőszéli fák — bár nagyrészt csak egy- 
oldalúlag —  úgyis vannak kifejlődve, mint a magában 
állók s egybefüggő soruk falszerű körítésként állja útját 
annak, hogy a szél a facsoport vagy állomány belsejé
ben levő fákra is rontólag hathasson. Ezek éppen úgy 
szegik be az erdőt, mint a hogy a vásznat szokták 
szegélylyel ellátni, hogy ki ne foszoljék.

Az erdőszél ilyetén kialakulásán kívül van még a ter
mészetes körülmények között felnőtt erdőnek (faállomány
nak) más védőeszköze is a szél ellen. Ilyen az a tulaj
donsága, hogy a fák, facsoportok nem mind egyenlő 
fejlettségűek, nem mind egyenlő magasak benne, minek 
folytán az erdő felső szintje (teteje) sem egyenletes, 
hanem halmos, hullámos. Ezek a kiemelkedések a szél 
áramlására úgy hatnak, mint pl. a patak medréből 
kiálló kövek vagy fenékgát: akadályozzák, mérséklik a 
folyást s a levegő legalsó rétegét részben fölfelé lökvén, 
annak lefelé, az erdőre ható nyomását csökkentik.

A különféle fafajoknak egymással való elegye szin
tén és pedig lényegesen emeli az erdő állékonyságát. 
Mint tudjuk, egyik fafaj (pl. a lúczfenyő) sekély gyökér- 
zetű és könnyen kidőlő, a másik (pl. a tölgy) mély 
gyökerű s inkább eltörik mint kidől. Ha már most a

könnyen dőlő faállományba erősebben álló fák elegyül
nek, akkor maga az egész állomány is támasztékot, 
szilárdítást nyer ezekben.

Erdőt alkotó fafajaink a széllel szemben való állé
konyságuk tekintetében a következő sorozatba foglalha
tók : tölgy, juhar, kőris, bükk, erdeifenyő, vörösfenyő, 
jegenyefenyő, lúczfenyő.

A természet útján felnőtt erdő tehát — az előzők 
szerint — akként védekezik a szél ellen, hogy ennek 
megfelelő erdőszélt fejleszt, az erdő tetejét halmossá- 
hullámossá teszi és hogy a fafajokat többnyire elegyíti. 
A természetnek arra, hogy az állományban az egyes 
fákat is iparkodjék lehetőleg önállósítani, nincs szük
sége, mert az nem használja az erdőt.

A mint látjuk, a szél károsítása (döntése és törése) 
ellen való védelem természetes eszközei mind olyanok, 
a melyeket nem lehet máról-holnapra az erdőnek meg
adni, hanem időt kívánó fejlesztéssel szerezhetők csak 
meg. Éppen ezért már az erdő berendezésénél, az állo
mányok megtelepítésénél tekintettel kell erre lennünk, 
mert az itt elmulasztottakat később vagy egyáltalában 
nem vagy csak nehezen pótolhatjuk.

A védelem legfontosabb eszköze a jól kifejlett erdő
szél (erdőszegély, erdő-beszegés). Ennek kifejlődését azzal 
segítjük elő, ha az erdőben nyiladékokat hagyunk, ille
tőleg vágunk. Minthogy azonban a nyiladékok által sok 
területet vonunk el a fatermelés alól, e czélra rajtuk 
kívül felhasználjuk az erdő más megszakítását is, mint 
a milyenek az utak, patakok folyása stb. Ezeknek egyéb
ként is üres helyét —  ha szükséges —  szélesebbé (10— 
20 méter szélessé) teszszük s megvan a kellő nyiladék. 
Külön nyiladékot csak ott vágjunk, a hol valamely 
erdőrészt vagy részletet a kihasználás tekintetében ön
állósítani, szabaddá tenni akarunk s ennek más meg
oldását nem találjuk.

Az erdő teteje azáltal lesz hullámossá, dimb-dom- 
bossá, ha az megtelepülésekor nem egy időben kelet
kezik. Ezt csak úgy érhetjük el, ha az erdőt kihaszná
láskor nem vágjuk tarra, hanem fokozatos vágások által 
vagy tisztán természetes úton vagy mesterségessel kar
öltve újítjuk fel, a mihez általában 10— 20 év szük
séges ; ez elegendő ahhoz, hogy az erdő fái ne legye
nek egyforma növésűek s az erdő teteje ne legyen 
egybefolyó sík felület.

A fafajoknak egymással való elegyítése nem csu
pán a szél ellen való védelem okából (a mi főként 
lúczfenyőnél fontos) szükséges, de ugyanazt kívánják 
erdőtenyészeti, jövedelmezőségi, közgazdasági stb. okok 
is, s így a szél egygyel több indíték ennek az erdőtele
pítésnél történendő megvalósítására.

Ha az erdőt nem vágnánk, a fentiekkel eleget is 
tettünk volna annak széldöntés ellen való védelmére. 
A vágással azonban megbontjuk az erdőt s a szerint a 
milyen a vágás módja, elveszti az erdő szegélyét vagy 
bent az állomány belsejében levő fák a szomszédos 
fák kivágása által támasztékukat s ezzel meggyöngül s 
esetleg el is vész az ellenálló képesség.

Arra is kell tehát törekednünk, hogy ne csak az
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erdő (faállomány) a maga egészében, hanem az azt al
kotó egyes fák is lehetőleg szilárdan álljanak a lábukon.

Erdőben a fákat olyan földig gallyassá, kúpalakú 
törzsűvé nem nevelhetjük, mint a milyen a szabadon, 
magában álló fa; de nem is volna czélszerű, mert az 
ilyen erdőből nem sok hasznunk lenne. E téren elkeli 
találnunk az arany középutat: zárt állományokat kell 
nevelnünk, de nem nyurga törzsekkel és kalapszerűleg 
felszorúlt koronával, hanem vaskos, hengeres törzsekkel 
s e mellett jól kifejlett koronával. Ilyen erdőhöz csak 
áterdőlés útján juthatunk, azért igyekezzünk azt er- 
deinkben nem csupán ezért, de több más okból is ál
talánossá tenni.

Bármennyire fölvérteztük is erdőnket az előzők sze
rint. a szél ellen, ha abból úgy vágunk ki, hogy az 
állva hagyott erdő szélének a veszélyes szél nekifekhe- 
tik, az a legtöbb esetben törni-dönteni is fog benne. 
A vágás vezetésének egyik legfontosabb szabálya tehát, 
hogy az ne a veszélyes szél irányával, hanem azzal 
szemben haladjon, hogy így a szél felől ott álló, érin
tetlen állomány a megbolygatott erdőszélt vagy esetleg 
egész állományt védje.

Ha a veszélyes szél irányát ismerjük, ennek a köve
telménynek többnyire nehézség nélkül megfelelhetünk. 
Gondot nem annyira a vágás folytatása, mint inkább 
annak megkezdése szokott okozni, mert elég gyakori az 
az eset, hogy a kezdő vágás mellett mindkét oldalon 
(a széllel szemben is s annak háttal is) álló, lábas erdő 
marad. Ezt a helyzetet lehetőleg kerüljük el s a vágást 
erdőszélen, nyiladéknál, pataknál vagy útnál kezdjük 
meg, hogy a széllel szemben beszegett erdőszél maradjon.

Ha minden irányú felkészültségünk és előrelátásunk 
ellenére is a szél erdőnkben döntést okozott s annak 
szélét, czikk-czakkosan hagyta, előttünk áll az a kérdés, 
hogy az ilyen erdőszélt kiegyenesítsük-e vagy törött 
vonalban hagyjuk?

Tudnunk kell, hogy a szél az állva hagyott fák 
közül is némelyiket annyira megingatja, hogy egyenes 
állásban, lábon maradnak, de 1—2 év alatt mégis ki
száradnak. Ennek folytán elsősorban is megvárjuk, hogy 
mely fák kezdenek száradni s ezeket kivágjuk, egyrészt 
hogy kárba ne veszszenek, másrészt mert ezek (mint 
szárazak) úgy sem nyújtanak a mögöttük levőknek vé
delmet. Levághatjuk azokat a fákat is, a melyek az 
erdőn kívül, magukban állva maradtak meg.

Ezeken kívül az erdőszélt úgy hagyjuk czikk-czak
kosan vagy görbén, a mint éppen maradt. Ez ugyan 
talán nem lesz szép, de czélszerű, mert a mely törzsek 
egy széldöntést —  annak kitéve — már kiálltak, való
színű, hogy más esetben is daczolni fognak azzal, míg 
ha az erdő szélét kiegyenesítjük, ismét kerülnek olyan 
fák is a szélre, a melyek gyengén állnak a lábukon s 
a legközelebbi erős szél ezek kidöntésével mégis csak. 
kicsorbítja az erdőt. A kiegyenesített erdőszélnek — 
mint valami falnak — jobban is neki tud feküdni a 
szél, mintha girbe-görbe ez ; ezért is jobb, ha nem egye
nesítünk.

A bár csak főbb vonásokban elmondottak — azt

hiszem —  éléggé mutatják, hogy milyen fontos tényező 
az erdőben a szél és hogy az ellene való védekezésnek 
mennyi esinja-binja van. Éppen ezért igyekezzünk helyi 
viszonyainkkal e tekintetben is minél előbb és behatóan 
megismerkedni, hogy a rendszeres védekezéshez hozzá
lássunk, mert itt a «jobb későn mint soha» mentege- 
tődzés ritka esetben juttat eredményhez.

«Az Erdős 1914 . évi tiszta jövedelme.

Lapunk homlokán olvasható, hogy a lap után szár
mazó tiszta jövedelem teljes összegében az «Országos 
Erdészeti Egyesületi) által kezelt oly alap javára fordít - 
tatik, a mely — később meghatározandó módon — «Az 
Erdőn-re előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök 
javára fog szolgálni.

«Az Erdőn, mely 1907. év elején indult meg, az 
első két évben a kezdet nehézségei folytán nemcsak 
jövedelmet nem hajtott, hanem fentartására az ((Orszá
gos Erdészeti Egyesületi) saját vagyonából rá is fizetett. 
Azóta azonban lapunk — daczára a csekély évi 4 K 
előfizetési díjnak — évről-évre tiszta haszonnal zárult, 
így a tiszta jövedelem

1909. évben._ __ ________ 316 K 68 fill.
1910. « ___________ 1,269 61 «
1911. « _____________ 1,753 « 46 «
1912. « _  ______ 3,051 « 79 «
1913. « ________ __ _ 2,857 « 90 «
1914. « ......... ........... 3,682 « 69 «

Összesen 12,932 K 08 f i l l . V'

Hozzáadva az időközi kamatokat 2,567 « 95 «
az alap vagyona kitett™ _____ 15,500 K 08 fillért
A háború által kárt szenvedett

előfizetőink és azok családjai
közt segélyezésre kiosztatott™ 1,500 « — «

úgy hogy az alap jelenlegi va-
gyona .............. .- ................... 14,000 K 08 fillért
tesz ki, vagyis az 1913. év vé-
gével kimutatott___ ____ 10,970 « 13
gyónnál szemben az alap tény-
leges gyarapodása az 1914-ik
évben __ ....________ ... ~ _ 3,029 K 95 fillér.

Az erős acjancsképződés titka.
Irta : Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Ha egy rőtvad-állománynak az agancsosvad túlságos 
lelövése vagy a sutavad kímélése által felbillent az 
egyensúlya — az első szimptoma a gyenge agancs
képződés.

Az ilyen elrontott állomány helyreállítására és az 
agancsok feljavítására legegyszerűbb és legjobb orvos
ság a koplalás, vagyis az agancsos vad pár évi kímé
lete, a meddő tehenek s az utóbbi évek üszőinek teljes 
kilövése.

Ennél a betegségnél is alkalmazható azonban egy 
gyógyszer, a mely gyorsítja a gyógyulást.
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Ez a kitűnő mediczina a foszforsavas mész, a mi 
az agancs fő alkotórészét képezi. Ha ebből az anyagból 
juttatunk az állat testébe, természetes, hogy könnyeb
ben és nagyobb mennyiségben képes az agancsképző
désnél felhasználni, mintha azt kis mértékben, a rendes 
tápanyagból kell szervének termelnie. Hanem ezt a ki
tűnő szert nem úgy kell ám használni, mint a theore- 
tikusok szokták, hogy t. i. a sózóba kevernek egy-két 
marokkal; mert ez nem ér semmit. A ricinusolaj, — 
hogy új szert ne említsek, —  egy kitűnő és biztosan 
ható orvosság, ha 20—30 grammot veszünk be belőle. 
Ha azonban egy pohár vízbe egy cseppet teszünk s 
megisszuk, bizony semmi hatása sem lesz. így vagyunk 
a foszforsavas mészszel is. Ha a sózóknál alkalmazzuk, 
abba egy-két, — de mondjuk három-négy marékkai téve 
is, —  mi jut abból az állat testébe? A sózókhoz sok 
vad jár, mindegyik naponta nyal belőle, de mennyit? 
Pár decigramm az egész, a mit a vad nyalánkságból 
felvesz s ebben fő alkotórész az agyag, azután a só. 
A három-négy marék foszforsavas mészből nem jut több 
az állat szervezetébe egy-két milligrammnál, vagy atom
nál. Hogy növesszen ebből az a szegény vad azután ka
pitális agancsot?

A sózó minden nagyvad-területen szükséges és fontos 
tényező, mert odacsalogatja a vadat és a belőle felvett 
só, agyag könnyíti, elősegíti az őszi és tavaszi vedlést. 
Messziről odacsalja a sózó a vadat, mert sóra nemcsak 
az embereknek, hanem a vad szervezetének is, különö
sen a vesének, gyomornak nagy szüksége van. Az agancs - 
javításnál csak annyiban működnek közre a sózok, hogy 
a megkönnyített vedlés és emésztés folytán a vadnak 
módjában áll a felvett táplálékból többet fordítani az 
agancs növesztésére, mintha nagy kínnal váltja a szőrt 
és gyomor-, meg bélbajokkal küzd. A ki tehát mester
ségesen akar javítani vadállománya agancsképződésén, 
juttasson dekaszámra az őz, és kilószámra a szarvas 
testébe foszforsavas meszet az agancsképzés alatt, de 
már közvetlen az elvetés előtt, legkésőbb az elvetés 
napján kezdve az adogatást. A hol rendes etetők nin
csenek, —  melyekkel csak kényeztetjük, rontjuk a va
dat, — készítsünk a sózok mellé vályút és hintsünk bele 
szeletekre vágott vagy répavágó-géppel aprított marha
répát. Mikor már jól és bátran felveszi a vad ezt a 
kedves és hasznos csemegét: keverjünk bele egy kis 
zúzott, zabot, vagy tengerit s hintsük be —  mindig 
növekedő adagolással — foszforsavas mészszel s kever
jük fel jól egy kis falapáttal. A teljes adagolást úgy 
szabályozzuk, hogy naponta minden bikára egy marék, 
őzbakra egynegyed-egyharmad marék foszforsavas mész 
jusson. A foszforsavas mész nem drága, azt hiszem 
métermázsája 36 korona. A ki a fenti adagolást keresz
tül tudja vinni, az tudom, meg lesz elégedve és bámulni 
fog az eredményen. Természetesen igen sok mész megy 
látszólag veszendőbe az által, hogy a suták, tehenek is 
hozzálátnak; de azért ez sem teljes veszteség, mert erő
síti az anyavadat magát és a méhében hordott borjút. 
Veszteség nélkül csakis vadaskertben lehet megvalósí
tani az ilyen etetést. Nyílt területen csak redukálni

van módunkban a veszteséget az által, hogy megfigyel
jük, melyik sózókat járják inkább az agancsosok s csak 
oda teszünk meszes répát, míg a suták, tehenek által 
látogatott sózókhoz hintetlen répát adunk.

A mikor az agancsosvad agancsa annyira elkészült, 
hogy összes ágai kinőttek s csak a legfelső tompa ágak
nak hegyesedése van még hátra: beszüntetjük a mész- 
adagolá8t. Ennek azonban szintén fokozatosan és nem 
máról-holnapra kell megtörténnie. A férfikort elért 7 — 8 
éven felüli bakok és bikák az ilyen adagolás mellett 
50% -os aganessúly-többletet produkálnak.

Megjegyzem, hogy a foszforsavas mész azért nem egy 
mindent pótló csodaszer, a minek az alkalmazása feles
legessé teszi a kíméletet, önuralmat, s szabaddá teheti 
a «Schie8serséget», mert ez a szer is csak egy jó agancs
képződés még jobbátételére való, a hol t. i. meg van 
a jó ivararány. Az olyan vadállományt, a hol a vadász 
úrnak görcs jön a mutatóujjába, mihelyest agancsot lát, 
akár meg is tömhetjük foszforsavas mészszel, az nem 
fog javulni, mert egy jó  állomány, egy erős agancs- 
képződés főfeltételp és örök törvénye mindig csak a he
lyes ivararány: a minél több bika és bak — marad. 
Csak ott lehet erős agancs, a hol megöregedhetnek a 
bikák, bakok s a hol csak annyi a sutavad, hogy ezeket 
mind az öregek, a kapitálisak borítják be. Az agancs 
épp olyan férfidísz, mint nálunk a bajusz. Az erős agan
csot is csak a «kor» termi meg, kivéve, ha egy bakot 
vagy bikát nyársas korában elzárunk, megfosztva a fe
dezés lehetőségétől, s etetjük jófajta répával, tengerivel, 
foszforsavas mészszel. Az ilyen szüzességi fogadalomra 
kényszerített és meszezett darab azután megteszi velünk 
azt a tréfát, hogy nyársasból 14-es agancsot rak fel a 
világ bámulatára. Egy szelíd szarvas-spiesseren és dám- 
vad-knopfspiesseren tettem próbát, s daczára annak, 
hogy a bika a gödöllői szarvasokból volt, harmadik 
évében, átugorva a 6-os, 8-as, 10-es, 12-es rendes foko
zatot: 14-es agancsot rakott fel, még pedig négy kilón 
felülit A dámspiesser pedig rendes körülmények között 
a következő évben olyan erős lapátokat növesztett, hogy 
a hetedik évében sem rakott volna fel olyat.

Mindez pedig azt bizonyítja, hogy egy oly állomány
ban, a hol csak annyi a sutavad, hogy abból a kamasz
nak nem jut: a bikák erős agancsot fognak felrakni. 
Nevezetesen a fiatal bika vagy bak 6—7 éves koráig a 
zöld lombfatakarmánnyal, tölgymakkal annyi foszfor
savas meszet és csersavat vesz fel a szervezetbe, hogy 
abból tisztességes agancsot képes növeszteni, ha a nor
mális táplálékfölösleget erre fordíthatja. Ha azonban 
egy sok tehenes állományban a 6-os, 8-as, vagy éppen 
a nyársas is jut tehénhez, s ifjúsága mértéktelenségével 
agyonüzekedi magát: a takarmányfölösleg az elpocsékolt 
nitrogéntartalmú anyagok pótlására fordíttatik: nem
hogy nem marad cemmi az agancsképződésre, hanem 
egyenesen r. test rovására növeszti nagy kínnal rongy 
agancsait

A fiatal állat üzekedése tehát gyenge testi és agancs
képződést okoz. Ez azonban még nem minden. Az át
öröklés törvényei szerint, — a mi az agancs formájára,
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erősségére és sok ág felrakási képességére különösen 
és fokozott mértékben vonatkozik, —  az ilyen éretlen, 
fejletlen egyedek által nemzett ivadék, testben és agancs
ban is az apára üt. Vagyis a fiatal bika nemcsak ön
magát rontja le a korai üzekedésével, hanem csupa 
hitvány, rongy egyedeket nemz.

Egy erős, egészséges vadállománynak a degeneráló- 
dástól való megóvására az egyedüli mód az, hogy a fiatal, 
éretlen bikákat ne engedjük fedezéshez jutni. Ennek 
pedig a kulcsa a kevés sutavad, illetve: sok férfikort 
ért bika és bak; mint ezt hajdan híres máramarosi, ungi, 
szebeni és hunyadi területeken láttuk.

Ha van egy vadállományom s abban 100 darab 
anyavadat számlálok, ahhoz kell, hogy legalább 20 db 
nyolcz éven felüli tenyészbikám legyen. Ez a 20 bika 
azután a 100 tehenet az erősebb jogai szerint lefoglalja 
magának, erős, magához hasonló ivadékot nemzve s a 
még meglévő 70—80 darab 1—5 éves kölyökbika és
5— 8 éves közepes bika hoppon marad s a bevett táp
lálék-fölösleg mind a test- és agancsfejlesztésre fordít- 
tatik. A fiatalok nem ronthatják le magukat, nem nemz- 
hetnék az állomány veszélyére rongy-egyedeket és a 
20 bika sem merül ki a reá eső 4— 6 tehéntől annyira, 
hogy kárára váljék az agancsképződésnek. Igaz, hogy 
az ilyen területen eleinte meg kell elégedni 3 — 4 bika- 
lelövéssel, de ezek a bikák azután foszforsavas mész 
segítségével mind díjnyertesek lehetnek és a lelő vési 
szám óvről-évre nő.

Igen ám, de ki teszi azt manapság, hogy 20 erős 
bikából csak ötöt lőjjön, mikor tudja, hogy van még 
vagy 80 darab fiatal nemzedék? Senki sem! Az egyik 
nem tudja megállni, mert «6chiesser»; a másik csak 
azért nem áll meg az ötnél, mert nem tudja, hogy 
ezzel mily kárt csinál és nincs senki, a ki ezt neki 
megmagyarázná; a harmadik azért nem gyakorol ön
uralmat, mert ha ő nem lövi le, lelövik a vadorzók. 
Ennek van, fájdalom, a legtöbb igaza, mert a vadorzó 
manapság nagyobb úr, többet lő, mint a vadászatbérlő 
vagy tulajdonos.

Elég az hozzá, a 20 bika vagy bak mind a fűbe harap 
s maradnak tenyészállatnak a serdülő kamaszok. Ezzel a 
dicső fegyverténynyel azután végleg meg van pecsételve 
az állomány sorsa, akár mészszel, akár mész nélkül.

Egy leromlott vadállományban mindig 4—8-szor 
annyi a tehenek száma, mint az összes bikáké, a nyár
sasokat is beleszámítva. Ez közös vonás, mert hiszen 
ez nem okozat, hanem maga az ok. Az ilyen állomány 
feljavítására az első lépés, hogy a teheneket apasszuk 
le az összes bikák számának a felére, mert a helyes 
ivararány a'tehenek és összes bikák között: egy jó
karban lévő állomány jókarban tartására 1 : 1-hez, egy 
leromlott, vékony agancsot termő állomány feljavítására 
az 1 : 2-höz. A mely állományban kétszer annyi bika 
van, mint tehén, az soha. leromlani nem fog és állan
dóan díjas agancsokat liferál a kiállításra!

Az legyen tehát minden nagyvadtenyésztőnek a tö
rekvése —  ha erős agancsképződést akar — hogy tehe
neit redukálja a nyolcz éven felüli apaállatok számának

négy-ötszörösére; ültessen sok fenyőt, hogy a vad télen 
is jusson zöldtakarmányhoz, csináljon sok sózót és ada
goljon foszforsavas meszet és ne engedjen bikát lőni 
szeptember 20-ig, hogy a lelövendő bikáknak módjuk
ban legyen magukhoz hasonló ivadékról gondoskodni.

Ezek azok a szabályok, a mit tudva, nem tudva, 
nem szoktak betartani, ez az a nagy titok, a mitől az 
agancsképződés minősége függ!

Gazdasági tanácsadó.
A  zab pótlása a lovak etetésénél. Állattartásunkat 

rendkívül nehéz helyzet elé állította a világháború. Zab
készleteink a hadvezetőségnek állanak rendelkezésére, 
minélfogva az itthon maradt lóállomány részére gon
doskodnunk kell olyan pótlóanyagok beszerzéséről, a 
melyek a zabot helyettesíteni képesek, s a melyeket a 
ló minden káros utóhatás nélkül fogyaszthat. Tökéle
tesen egyetlen tápszer sem fogja a zabot a lónál helyet
tesíteni, mind a mellett akad azért a pótlóanyagok sorá
ban is olyan, a melynek föletetésével képesek vagyunk 
lovainkat a legközelebbi zabtermésig fentartani.

A zabot helyettesíteni hivatott szemes eleségek so
rából első helyre tehető az árpa, a mit csupán árpa
dara alakjában ajánlatos a lóval föletetni, azt is szecs
kával keverten.

Az árpához hasonló szolgálatot tehet a száraz sze
mes bab, a száraz szemes borsó és a bükkönymag. 
Mindhárom magfélét szecskával keverten csakis darált 
állapotban használhatjuk fel lóabrakként. Ez esetben 
is azonban ajánlatos az ilyen abrakot ugyanannyi árpa
mennyiséggel keverten adagolni.

Kiváló abrak a korpa is, de kevés van belőle és 
az is túlmagas árú.

Jó szolgálatokat tesznek takarmányként a különböző 
olajpogácsa-félék, a haltájríiszt és a nyersczukor is.

Olajpogácsa-féléből az ország különböző vidékén még 
akad beszerezhető készlet. Haltáplisztet német szövet
ségesünk szállít részünkre. Nyersczukrot czukorgyáraink 
révén kaphatunk. Ez irányban csak nemrégiben adta 
ki a m. kir. földmívelésügyi kormány a tájékoztató 
utasításokat.

Sörgyáraink sörtörkölyét és a czukorgyárak szárított 
répaszeleteit és hulladékneműjét is elfogyasztja a ló zab 
helyett, ha melléje szecskával kevert ugyanannyi árpa
darát adunk.

Igen jól bevált abrakpótló a szeszgyártás melassza 
akár zöld, akár pedig kevert állapotában. Az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesületünk a legjobb pótló anyag
nak tartja a melasszt.

A zöld melasszt a lovak számára tiszta, meleg víz
ben feloldják s aztán kihűltén ital gyanánt adják a 
lónak. Esetleg hozzá is keverhetünk az elősorolt abrak
pótló anyagokból. Legtápdúsabbnak bizonyult a sör
gyárak melassztörkölye.

A héjától és csiráé egészségtelen részeitől megtisz
tított s rostán pehelyfinomságúvá áttört főtt burgonyából 
is naponta két kilogrammnyit adhatunk a lónak.
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Szívesen fogyasztják a lovak a sárgarépát is, a me
lyet gondosan megtisztítva, répavágóval felaprítunk és 
pelyvával keverten, nyersen adjuk abrakul.

A zabot pótló anyagok alkalmazásánál mérlegelni 
kell azt a követelményt is, a mit a lovak teljesítő ké
pességéhez fűzünk. A ló, hogy külsejében is a legtet
szetősebbet mutassa, a zabot úgyszólván nem is nél
külözheti. Ha tehát zab helyett egyideig egyéb abrakfélét 
adunk, attól ugyan valami kedvező külsőt ne várjunk.

Nehéz munkát teljesítő hidegvérű lovak legjobb abrakja 
a felerészben tengeridarából és felerészben árpából álló 
tápszer, a mihez naponta ÍVs kg. melasszt adhatunk. 
Ez utóbbi úgyszólván szabályozza a lovak normális bél- 
tevékenységét.

Egy másik jó abrakösszetétel a nehéz munkát végző 
lovak részére egyharmad rész tengeridarával elegyített 
rozs- vagy árpadara, egyharmad rész sörtörköly-melassz 
és egyharmad rész lenpogácsa.

Utóbbi keverék megfelel a könnyebb munkát végző 
lovaknak is, a hol azonban az olajpogácsát korpa he
lyettesítheti.

A jó ügető lónak, az úgynevezett trapperoknak egy
harmad rész szárított sörtörkölyhöz ugyanannyi rész 
zabdarát és melasszt adhatunk.

Bármily keverékkel helyettesítsük is a zabot, a sárga
répa jó szolgálatokat tesz, mint valamennyi keverék
nek pótlószere.

Mezőgazdasági munkát végző lovak a melassz helyett 
3 kg. nyersczukrot is kaphatnak. Gyulay Károly.

K ülön félék .
Magyar Nők Korona-Alapja. A honvédelmi minisz

térium Hadsegélyző Hivatala a vitéz katonáink özve
gyei és árvái érdekében a háború kitörése óta folytatott 
humanitárius munkájába aktív munkatársul kívánja be
vonni a magyar női társadalmat. Az eddigi gyűjtés 
eredményétől teljesen külön álló alapot óhajt teremteni 
a Hadsegélyző Hivatal. Az özvegyek és árvák életbe
vágóan fontos érdekeinek felkarolására Magyar Nők 
Korona-Alapja néven indul hódító útjára ez a nemes 
és szép akezió, mely méltó kifejezője lesz a magyar 
társadalom asszonyai és leányai példátlan nagylelkű
ségének, a nagy idők szellemétől való ihlettségének és 
igaz hazafiságának.

Az akezió országos jellegű, nem maradhat ki abból 
egyetlen magyar asszony, egyetlen magyar leány sem. 
A Magyar Nők Korona-Alapjának tagjává válik min
denki, a ki legalább egy (1) korona adománynyal járul 
az alaphoz. Legyen ez az uj alap minél hatalmasabb, 
hadd lássa mindenki, hogy a magyar nő méltó az ő 
páratlanul álló jó híréhez, hadd igazolják a tények, 
hogy a magyar nőt a jótékonyság szolgálatában sem 
lehet fölülmúlni.

A kik a Magyar Nők Korona-Alapjához egy (1) ko
ronás adományaikkal nagylelkűen hozzájárulnak: mű
vészi emlék-szelvényt kapnak. Hogy e nemes mozgalom

minél szélesebb körben elterjedjen, a magyar női tár
sadalom vezető-tagjai egy nagyválasztmány keretében 
csoportosultak. Ök veszik kezükbe ennek a gyönyörű 
akcziónak az intézését. A nagy-választmány Budapesten 
alakul meg, mintegy központi szerveként az egész nagy
arányú országos mozgalomnak, de már a legközelebbi 
időben az ország minden városában és községében is 
hadsegélyző hölgy-bizottságok alakulnak, programmjukba 
véve a koronás emlék-szelvények árusítását. Nincs két
ség aziránt, hogy e hölgy-bizottságok a legélénkebb agi- 
tácziót fogják kifejteni a hősök özvegyei és árvái érde
kében.

Az emlékszelvény-füzetekért (á 20 korona) vagy az 
egyes szelvényekért (á 1 korona) a Hadsegélyző Hiva
talhoz (Budapest, képviselőház épülete) kell fordulni, e 
szelvényfüzetek Budapesten a nagy-választmány tagjai
nál, továbbá a tiszti-kaszinó (Váczi-utcza 38.) második 
emeletén és a Kossuth Lajos-utcza 20. szám alatt levő 
persely-osztályban, vidéken pedig a hadsegélyező hölgy
bizottságoknál s azok tagjainál is kaphatók.

Kérelem fenyőméz dolgában. Méhészetünk nagy 
fejlettsége daczára, megfelelő vizsgálatok hiányában, a 
hazai mézfajták chémiájáról alig tudunk valamit. En
nek következménye, hogy élelmes külföldi konkurren- 
seink kiváló minőségű hazai mézeinknek a külföldön 
rossz hirét költik. Ennek ellensúlyozására szabatos vizs
gálatokkal kezdtem chémiai szempontból hazai mézeink
kel foglalkozni. Az elmúlt évben méhészeink nagyobb 
számú mézmintát bocsátottak rendelkezésemre, ezek kö
zött azonban egy fenyőmézminta sem volt.

E sorokkal azon kéréssel fordulok hegyvidéki mé
hészeinkhez, hogy a mennyiben fenyőméz felett rendel
keznek, szíveskedjenek ebből Vs kg-nyi mennyiséget 
rendelkezésemre bocsájtani. A kik erre hajlandók, szí
veskedjenek erről egy levelezőlapon alábbi czímemre 
értesíteni, hogy üres üveget megfelelő ládikóban elküld- 
hessek. A méz árát és a postaköltségeket szívesen térí
tem meg. — Budapest, 1915 junius hóban

Dr. Weiser István,
egyet, magántanár, kir. fővegyész.
Budapest, II. Kitaibel Pál-u. 4  sz.

Halálozás. Bokor Róbert kir. főerdőtanácsos, a vin- 
koveii kir. főerdőhivatal főnöke, április hó 13-án, éle
tének 57. évében, hosszú szenvedés után elhunyt.

Zachár István m. kir. főerdőtanácsos, a miskolezi 
m. kir. erdőfelügyelőség vezetője, munkás életének 55-ik 
évében, junius hó 6-án Miskolczon meghalt.

Luscsek Antal a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal 
kerületéhez tartozó feketevági m. kir. erdőgondnokság
ban alkalmazott m. kir. segéderdőőr, a 9. honvéd gya
logezred tizedese, a nyugatgalicziai hareztéren szerzett 
betegsége következtében a neu-sandeczi kórházban áp
rilis hó 19-én a hazáért hősi halált halt.

Balta Ferencz nyugalmazott magyar királyi főer
dész, Nagykőrös város erdőmestere, életének 45-ik, há* 
zasságának 15-ik évében Budapesten meghalt.
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József főherczeg a sebesült katonához. A csíki 
és udvarhelyi legényekből álló 82. gyalogezredben har- 
czolt a háború eleje óta Siklódi Sándor gyergyóditrói 
káplár, a ki most másodszor tért haza sebesülten. Éjjeli 
őrjáraton legutóbb nagyon kitüntette magát, de golyó 
találta bal szemét József főherczeg személyesen tűzte 
mellére az ezüst vitézségi érmet és sajátkezűén írt levél
ben ajánlotta be őt a szemklinikára. Siklódi a főher- 
czeget kívánságára levélben értesítette állapotáról, mire 
a főherczegtől a következő levelet kapta:

—  Vitéz fiam! Megkaptam soraidat és köszönöm 
azokat. Sajnálattal értesültem arról, hogy ki kellett venni 
bal szemedet. Ennek révén a törvény szerint nem vagy 
többé köteles a harczoló csapathoz bevonulni, legföljebb 
a harczvonal mögött kisebb szolgálatra. Ennélfogva azt 
kérdem most Tőled, nem akarsz-e belépni erdészeti 
személyzetembe? A részleteket Libits méltósága meg
beszéli majd Veled, ki legközelebb föl fog keresni Té
ged a klinikán. Kis-Tapolcsány az én legkedvenczebb 
tartózkodási helyem, hol szabad napjaimat töltöm, oda 
tennélek és ott megtanulnád erdészeti teendőidet és jó- 
magaviseletnél — a miről meg vagyok győződve — elő 
fogsz lépni. Ha azonban okvetlen be akarsz vonulni a 
katonasághoz, úgy jöjj, ha felgyógyultál, ide és a törzs
századhoz itt a hadtestparancsnokságnál osztanálak be. 
Én az előbbit, az erdészetet ajánlom jobban. Válaszo
dat várva, üdvözöl téged vitéz fiam igaz jóakaród József 
főherczeg.

Nyugdíjbiztosítás. Az Országos Gazdasági Munkás- 
pénztárnál a következő biztosítások köttettek: Kovács 
Imre és Jeremiás Márkus Marostorda vármegyei ható
sági erdőőrök mint uj tagok vétettek fel; Fejér Mihály, 
Keresztes Károly, Vitályos Bálint, Zsidó Sándor és Aulin- 
ger Zsigmond a gróf Mikes Armin-féle uradalom erdő
őrei pedig az 1912. évi VHI. t. ez.-kel létesített elő
nyösebb nyugdijesoportba Írattak át.

»Az Erdő* 1907— 1911. évfolyamait megvételre ke
resem. Ifj. Thóbiás Gyula—Felsőláncz; u. p. Perény 
(Abauj-Tomamegye.)

Az „Erdészeti és Yadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Tisztelt Tag- és Kartársak!
Szeretett drága Hazánkra zúdított háború pár év 

előtt megalakult szövetségünknek —  az erdőaltiszti kar 
érdekében tervbe vett —  működését a múlt év óta meg
akasztotta. Ez azonban nem jelenti azt, mintha a szö
vetség az erdőaltiszti karral szemben vállalt kötelezett
ség teljesítéséről megfeledkezett volna.

Mindannyiunknak be kell látnunk, hogy a mostani 
háborús idők közepette anyagi és társadalmi helyzetünk 
javítása érdekében a szövetség actiót nem kezdhet. Mi
helyt azonban szeretett drága Hazánkra a remélt jobb 
idők virradnak, a szövetség is tudni fogja kötelességét;

s mindnyájan reméljük, hogy az erdőaltiszti kar a 
háborús idő alatt kétszeresen megfeszített erővel telje
sített munkáját a felsőbbség annak idején honorálni 
fogja.

Ne csüggedjünk tehát, hanem ügybuzgó munkál
kodással, ha az időnkint fizikai erőnket felülmúlná is, 
igyekezzünk bebizonyítani, hogy a magyar erdőaltiszti 
kar tagjai nemcsak a harezmezőn, hanem itthon is 
meg tudnak felelni a reájuk rótt kötelességeknek. S ha 
így cselekszünk, jogosan elvárhatjuk munkálkodásunk 
méltó jutalmát.

A harezmezőn küzdő kartársaink itthon maradt csa
ládtagjai érdekében és nevében a szövetség az alábbi 
kérelmekkel járult a magas kormányhoz, bízva igazság- 
szeretetében, hogy azokat méltányolni fogja.

A nagyméltósága Miniszterelnök Úrhoz intézett kér
vény szövege :

Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége 
Beszterczebányán.

1915. évi 46. szám.

Nagyméltóságu Miniszterelnök Űr !
Nagyméltóságod 6233/914. számú magas rendeletének 4-ik 

pontja szerint a hadbavonult kincstári erdészeti alkalmazottak 
1915. évi január lió 1-től tűzifát illetményképen nem igényel
hetnek.

A Nagyméltóságu m. kír. földmívelésügyi Miniszter úr 1915. 
évi 20371 I—B. 1. számú magas körrendeletével —  hogy a hadba
vonult és természetbeni lakást élvező kincstári alkalmazottak 
családtagjai a 62323 904. szám alatt kiadott szabályzat 3. pontjá
ban körvonalozott kötelezettségnek megfelelhessenek —  kegyesen 
megengedni méltóztatott, hogy nevezettek a rendszeresített illet
mény tűzifát házhoz szállítva élvezhessék. Ezen kétségtelenül 
nagy jótéteményben nem részesítette Nagyméltóságod fenti számú 
magas rendeletéből kifolyólag azokat az erdészeti alkalmazotta
kat, a kik nem laknak kincstári, hanem rendszeresített lakbérü
ket jóval felülmúló összeggel fizetett s igen gyakran még rész
ben sem megfelelő magán lakásban.

Kétszeresen érzik ennek a kivételnek sújtó hatását a város
ban lakó igen szerény s csupán 700—800 korona fizetésből élő 
altisztek és szolgák itthon maradt népes családjai, a kik a 
háború okozta s mindig emelkedő drága megélhetési viszonyok 
mellett nagy nélkülözéseknek vannak kitéve. Hiszen fizetésük 
alig elegendő a drága élelmi szerek bevásárlására, s ha be is 
tudnak valamit vásárolni, akkor igen nagy nehézségbe ütközik 
az annak elkészítéséhez szükséges tüzelő anyagnak beszerzése.

Szerfölött nagy gondot okoz nekik továbbá jövendő megélhe
tésük is, mert jórészt szántókból álló s fizetésük kiegészítő ré
szét képező s mindezideig ingyen élvezett illetményföldjeiket 
is csak az előírásos földváltságösszeg lefizetése mellett élvezhetik.

Gyönge nők s még gyöngébb gyermekek ily nagy nélkülözé
sét nem nézheti Nagyméltóságod közönbösen! Atyai jóságos 
szíve nem engedheti, hogy az itthon hátrahagyottak többszörö
sen szenvedjenek, mint azok, a kik fegyverrel kezükben küzde
nek szeretett drága Hazánkért!

Nagyméltóságod kezében van milliók jó- és balsorsa, neme
sen érző, mindnyájunk iránt szeretettel eltelt szívéhez fordul az 
•Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségé*-nek mély 
alázattal alulirt vezetősége akkor, midőn az oly érzékenyen súj
tottak nevében Nagyméltóságodat legalázatosabban arra kéri, 
méltóztassék fent hivatkozott magas rendeletét oda módosítani, 
hogy a természetbeni lakást nem élvező és hareztéren küzdő 
kartársaink tüzifailletményének, ha nem is az egész rendszere
sített mennyisége, de legalább a/3-ad része itthon maradt család
tagjai részére kiutalható legyen és hogy a családfentartók ré
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szére rendszeresített illetményföldet ugyanazok családtagjai tel
jesen ingyen élvezhessék.

Legalázatosabb kérésünket Nagyméltóságod atyai jóindulatába 
ajánlva maradunk Nagyméltóságodnak

Beszterczebányán, 1915. évi május hó 18-án.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége# nevé
ben legalázatosabb szolgái:

Lichner János s. k., Meclriczky János s. k.,

A földmív. Miniszter Úr Őnagyméltóságához intézett 
kérvény szövege:
1915. évi 47. szám.

Nagyméltóságú Miniszter Ú r !
Kegyelmes Urunk!
A  Nagyméltóságú m. kir. Miniszterelnök Űr 6233/914. M. E. 

számú magas rendeletének 4-ik pontja szerint a hadbavonult 
kincstári erdészeti alkalmazottak 1915. évi január hó 1-től tűzi
fát illetményképen nem igényelhetnek.

Nagyméltóságod 1915. évi 20371/I-B. 1. számú körrendeletével 
—  hogy a hadbavonult és természetbeni lakást élvező kincstári 
erdészeti alkalmazottak családtagjai a 62323/904. 'szám alatt ki
adott szabályzat 3. pontjában körvonalozott kötelezettségeknek 
megfelelhessenek — kegyesen megengedni méltóztatott, hogy ne
vezettek a rendszeresített illetménytüzifát házhoz szállítva élvez
zék. Ezen magas rendelkezés nem terjed ki a hadbavonult al
kalmazottak azon családtagjaira, a kik a kapott lakbérüket jóval 
felülmúló összeggel fizetett magánlakásban kénytelenek lakni.

Az illetménytüzifa megszüntetésén kívül a családfentartójuk 
részére rendszeresített és jórészt szántókból álló illetményföld
jüket sem kapták meg, hanem csak pénzbeli földváltság lefize
tése ellenében élvezhetik.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége* 
az oly érzékenyen sújtottak nevében ezen kivételnek megszün
tetése érdekében kérvénynyel járult a Nagyméltóságú m. kir. 
Miniszterelnök Úrhoz. A  midőn ezen kérvény másolatát bátrak 
vagyunk Nagyméltóságodnak bemutatni, kérjük Nagyméltóságo
dat, hogy a kérvényben foglaltakat magáévá tenni és azokhoz 
a legkegyesebben hozzájárulni méltóztassék.

Legalázatosabb kérésünket Nagyméltóságod atyai jóindula
tába ajánlva maradunk Nagyméltóságodnak

Beszterczebányán, 1915. évi május hó 18-án.

Az "Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége# nevé
ben legalázatosabb szolgái:

Lichner János s. k., Meclriczky János s. k.,
szöv. jegyző. szöv. elnök.

Nyugtázás. Folyó év április és május havában a 
Szövetség pénztárába tagsági díjat fizettek:

2— 2 koronát fizettek: Balogh Béla, Bölcs József, 
Vadas László 1914. II. félévre és 1915. I. félévre.

3 koronát fizetett: Hraskó József.
4 —4 koronát fizettek: Köröskényi József, Teleházv 

Ede és Pólyák Tamás.

Kérelem. Tisztelettel felkérjük mindazon t. tagjain
kat, a kik a tagsági díjakkal hátralékban vannak, hogy 
azokat a Szövetség pénztárába befizetni sziveskedjenek.

A Szövetség vezetősége.

Hivatalos közlemények.
27,020.

A—3. 1915. BZ m '
Pályázati hirdetés,

az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele ügyében.

A görgényszentimrei, királyhalmi, liptóujvári és va
dászerdői m. kir. erdőőri szakiskolákba a folyó év szep
tember havában kezdődő uj kétéves tanfolyamra — ré
szint állami ellátás mellett, részint saját költségen — 
több tanuló fog felvétetni a következő szabályok szerint:

1. A tanulók felvétele a szakiskolába pályázat utján 
történik.

2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően fel
szerelt kérvényt folyó évi julius hó 3 .-ig  ahhoz a szak
iskolához kell beküldeni, melybe a pályázó felvétetni 
kiván, azt azonban, hogy a kijelöltek melyik szakisko
lánál jelentkezzenek felvételre, a pályázók számához és 
az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított létszá
mához képest a pályázók kívánságának lehető figyelembe 
vételével a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata 
alapján a m. kir. földmívelésügyi miniszter határozza 
meg.

Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kérvénye
ket a következő helyekre kell czímezni és pedig:

1. a görgényszentimreihez: Görgényszentimrére, 2. 
a királyhalmihoz: Királyhalmára, u. p. Szabadka. 3. 
a liptóujvárihoz: Liptóujvárra. 4. a vadászerdőihez: 
Vadászerdőre, u. p. Temesvár-gyárváros.

3. A pályázati határidőn túl beküldött, vagy meg
felelően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vé
tetnek.

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy 
a pályázó melyik szakiskolánál kiván felvétetni és hogy 
ellátást a szakiskolában saját költségére, vagy az állam 
költségére kivánja-e s végül, hogy kérvényére a válasz 
milyen czim alatt s hová (vármegye, utolsó postaállo
más) küldessék.

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles ira
tokkal a pályázónak igazolnia kell a következőket, ne
vezetesen :

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat 
naptári évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még 
el nem éri. (Kivétetnek a «Tanúsítvány» -nyal ellátott 
továbbszolgáló katonai altisztek, a kik a 28 éves korig 
folyamodhatnak felvételért);

b) iskolai bizonyítványnyal azt., hogy legalább az 
elemi népiskola hatodik (illetőleg valamely középiskola 
második) osztályát sikeresen elvégezte ;

c) kincstári, erdészeti, katonai, vagy hatósági orvos 
által kiállított bizonyítványnyal azt, hogy ép erős, egész
séges, munkához és az idő viszontagságaihoz szokott 
edzett testalkattal s különösen jó látó, halló és beszélő
képességgel b ir;

d) a hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítványnyal 
azt, hogy kérvényének benyújtásáig kifogástalan maga
viseletét tanúsított;
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e) hatóság által kiállított bizonyítványnyal vagy 
más irattal azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e, 
vagy nem;

f) a ki valamely alkalmazásban áll, gazdájának, vagy 
gazdája megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az 
alkalmazás mióta tart, mennyi időre s mire terjed;

g) hatóság által kiállított bizonyítványnyal azt, hogy 
szülei milyen állandó foglalkozást űznek, vagy űztek, 
továbbá: hogy ha szülei látják el, milyen a vagyoni 
helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, illetőleg ha 
fenntartásáról saját magának kell gondoskodnia, milyen 
a vagyoni helyzete önmagának;

h) a ki saját költségén való ellátásra kíván felvé
tetni, királyi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, 
hogy az érette járó ellátási költséget: évenkint 330 
(háromszázharmincz) koronát —  arra az időre, melyet 
a szakiskolánál tölt — szülője, gyámja, vagy más hozzá
tartozója, avagy maga, a szakiskola igazgatójának ke
zéhez félévi előleges részletekben a kitűzött időre pon
tosan lefizeti.

6. Azt, hogy a pályázók közül, kik jelentkezhetnek 
felvételre, a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata 
alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter állapítja 
meg.

7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvé
telre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének meg
állapításánál a kérvényhez csatolt okmányokban foglalt 
adatokhoz képest elsőbbségben részesülnek:

a) elsősorban azok, a kiknek iskolai előképzettsége 
oagyóbb;

b) másodsorban azok, a kik már is valamely erdő- 
gazdaságnál gyakorlati alkalmazásban vannak vagy 
voltak;

c) harmadsorban azok, a kik erdőgazdaságnál alkal
mazottaknak, vagy földmiveseknek, erdő- vagy mező- 
gazdasági munkásoknak gyermekei, vagy árvái.

Azok közül, a kiknek felvételre való alkalmassága 
és érdemessége a jelzett szempontokból véve egyenlő, 
elsőbbségben az részesül, a ki saját költségén való el
látásra kíván felvétetni.

8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakis
kolánál, melyhez beosztattak, a szakiskola által velük 
közölt időben felvételi vizsgálatra jelentkezni.

9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója 
elsősorban orvosi vizsgálat alá veti.

A kit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy 
a szakiskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyó
gyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi 
szervezetűnek talál: az felvételi vizsgára nem bocsátható.

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tan
személyzettel együtt tartja meg.

A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására 
szolgál, hogy a jelentkező tényleg birtokában van-e leg
alább azoknak az ismereteknek, a melyek az elemi nép
iskola VI., illetőleg a középiskolák II. osztályára meg
állapított követelményeknek megfelelnek.

A ki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét a 
szakiskolába csak újabb pályázat alkalmával kérheti.

11. Azokat, a kik a felvételi vizgát sikeresen lete
szik s a szabályzat egyéb feltételeinek is megfelelnek, 
az igazgató a szakiskolába befogadja s a szakiskolai 
tanulók törzskönyvébe bevezetteti.

12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden 
tanuló köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 
6 alsónadrágot, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy ha
risnyát, 1 pár —  erdőjárásra alkalmas — erős bagaria 
csizmát.

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges 
tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről nemkülön
ben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátá
sáról, a szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fize
tett ellátási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló 
államköltségvetési hitel terhére a szakiskola gondosko
dik, de viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezé
sének és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása 
a tanulók kötelességét képezi.

13. Az állami ellátás ahhoz a felvételhez van kötve, 
hogy az abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolya
mát tényleg sikeresen végezze.

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett 
felvett tanuló — végleges befogadását megelőzőleg ki
rályi közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani 
tartozik azt, hogy a mennyiben a szakiskolából a két 
évi tanfolyam bevégzése előtt önként kilépne, vagy saját 
hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szak
iskolában töltött időre eső ellátási költséget szülője, 
gyámja, vagy más hozzátartozója, a szakiskola igazga
tójának felszólítása után hat héten belül megtéríti.

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők 
fel, a kik hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség 
megtérítéséről egyáltalán nem gondoskodhatnak.

Budapest, 1915. évi május hóban.
M. kir. földmivelésügyi miniszter.

Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

(Az ellenőrködői megjelölés használatának megszüntetése 
tárgyában.)

A kincstári erdőgazdaság szolgálatánál eddig hasz
nált «ellenőrködő# megjelölés a számviteli törvény egyes 
rendelkezései miatt félreértésekre adott alkalmat, de nem 
is jelölte meg helyesen azt a munkakört, a melyre a 
kincstári erdészeti igazgatásnál alkalmazott ezeknek a 
közegeknek a tevékenysége eddig kiterjedt, és főleg nem 
azt, a melyre azt az erdőgazdaság intézésének irányí
tásánál és felügyeleténél a jövőre nézve kiterjeszteni 
kívánom.

Utasítom ezért, hogy az erőgazdaság felügyeletének 
és irányításának ellátására hivatott központi közegeket 
«ellenőrködői) vagy más megjelölés nélkül egyszerűen 
a rangjuk szerint nekik kijáró czimmel illesse és más
féle megjelölés használatát alárendelt közegeinek se en
gedje meg. ................

Utasítom egyben, hogy a breznóbányai, diósgyőri es

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



11— 12. sz. AZ E R D Ő . 91

topánfalvai uradalmak erdőgazdaságának irányításával 
és felügyeletével megbízott tisztviselőket egyebekben a 
központi igazgatás időlegesen kihelyezett közegeiként 
birálja el, és a hozzájuk intézett rendeleteket, valamint 
egyéb postaküldeményeket

«a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság breznó- 
bányai kerületi megbízottjai),

«a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság topánfalvai 
kerületi megbízottjai) és

«a tótsóvári m. kir. erdőhivatal diósgyőri kerületi 
megbízottja Miskolczon»

czímen adja postára s a hivatali helyiségük meg
jelölésére, valamint nedves bélyegzőjükön is ilyen föl- 
irást alkalmazzon.

Budapest, 1915. évii április hó 30.-án.
A miniszter helyett:

Bartólcy
államtitkár.

Hirdetmény az állami erdei-facsemeték adományo
zása tárgyában.

26102. I/A— 5. sz. 1915. Az állam által fenntartott 
erdei-facsemetekertekből az 1915. év őszén és az 1916. 
év tavaszán az állami szükségleteken felül megmaradó 
facsemete-feleslegek a következő feltételek mellett fog
nak az eziránt folyamodó birtokosoknak kiosztatni:

I. Feltétel. (Csemeték adományozása kivételesen kis
birtokosoknak.)

Szegénysorsú kisbirtokosoknak kopár, vízmosásos 
vagy futóhomokos területeik befásítására a facsemeték 
a beerdősítendő területhez legközelebb fekvő vasúti ál
lomásra teljesen díjtalanul (bérmentesen) szállíttatnak 
el abban az esetben, ha az illetékes kir. erdőfelügyelő
ség, vagy a m. kir. állami erdőhivatal igazolja, hogy 
a birtokost a vasúti szállítási költség anyagi erejéhez 
képest aránytalanul megterhelné.

II. Feltétel. (Csemeték adományozása hatóságilag 
kijelölt kopár, vízmosásom vagy futóhomokos területek 
befásítására.)

Az állami kezelés alatt álló kopár, vízmosásos vagy 
futóhomokos területekre, valamint az állami kezelés 
alatt nem álló magántulajdont képező, hatóságilag 
kijelölt kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területek 
befásítására a facsemeték, a mennyiben az állami fa
csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatok, az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 177-ik szakaszának b) pontja értelmé
ben ingyen szolgáltattalak ki, még pedig, ha azok a 
csemetekertekben vétetnek át, teljesen díjtalanul, ha 
pedig a csemeték vasúton szállítandók el, becsomagolva 
és a felvevő vasúti állomásra szállítva ingyen adatnak 
ki, a vasúti szállítás költségeit azonban a birtokos köte
les viselni.

Hl. Feltétel. (Csemeték adományozása közgazdasági 
érdekből befásítandó területekre.)

A hatóságilag még ki nem jelölt kopár, vízmosásos 
vagy futóhomokos területek befásításához, továbbá olyan 
mezőgazdasági mivelés alatt álló területek beerdősíté-

sére, a melyek ezidőszerint kifejezetten nem kopár 
területek ugyan, azonban mezőgazdaságilag haszonnal 
nem kezelhetők, s ennélfogva beerdősítésük közgazda- 
sági érdeket is képez, végül az állami kezelés alatt álló 
erdők vágásainak felújításához szükséges facsemeték, ha 
azok a csemetekertekben vétetnek át, — a földből ki
szedve, csomagolás nélkül — ingyen adatnak ki, ha 
azonban vasúton való szállításuk kívántatik, a csemeték — 
a csomagolásért és a felvevő vasúti állomásig való szállí
tásért ezer (1000) darab csemete után egy (1) kox-onával 
számított költségek utánvételezése mellett — bérmen- 
tetlenül szállíttatnak el.

IV. Feltétel. (Csemeték adományozása a termelési 
költségek megtérítése ellenében.)

Az I—III. pontban említett erdősítések czéljaira 
szükséges facsemeték kiszolgáltatása után esetleg még 
fennmaradó csemetekészletből az állami kezelés alatt nem 
álló erdők rendes évi vágásainak és tisztásainak beerdő- 
sítésére és egyéb fásítási czélokra is adatnak ki cseme
ték. Ezen facsemetékért azonban az érdekelt birtokosok, 
hogyha a csemetekertben csomagolás nélkül veszik át 
azokat, a facsemetéknek az alábbi táblázatban feltün
tetett átlagos termelési költségeit, vasúti szállítás esetén 
pedig ezenfelül még a csemeték csomagolásáért s a fel
vevő vasúti állomáshoz való szállításáért járó — és 
ezer (1000) darabonkint egy (1) koronával számított 
költségeket — is megtéríteni tartoznak, a mely összeg 
tőlük utánvétellel szedetik be, a csemeteszállítmány 
pedig bérmentetlenül adatik fel.

Az átlagos termelési költségek fejében fanemek sze
rint a következő összegek számíttatnak fe l :

1000 darab
C se m e te fa j 1 éves 2 éves 3—4 éves

K f K f K f

Luczfenyő .... ... ... - 3 - 5 • -
J e g e n y e fe n y ő ____ .... .... .... — — 4 — 6 —
Erdei fenyő .... . ...____ .... .... 2 — 3 — 5 —
Peketefenyő ........ .... _ _ 2 — 3 — 5 —
Vörösfenyő és Banks fenyő ... 3 - 4 — 6 —
Tölgy és liárs .... ............ . .... 6 - 8 — — —
Akáez és gleditschia ... .... ... 3 — 5 — — —
Kőris, juhar és szil ... ..... 4 — 6 — — —
Nyír .... ... .......... ..... . .... ... ... 6 — 8 — — —
Nemes dió .....  ... .... ... ... 16 - 20 — — —
Szelíd gesztenye és amerikai

d ió____ .. . .... ... ............... 10 15 _
Nyár- és fűzdugvány, gyöke

res fűz ........  ____ ... _ 3
Mindenféle külföldi és díszfa- 

csemete _______. . . _____ ... 20 _ 30 _ _ _

Az állami kezelés alatt nem álló erdők és kopár 
területek beerdősítéséhez, valamint az egyéb fásítások
hoz szükséges facsemeték adományozását 1 koronás 
bélyeggel ellátott és az őszi erdősítésekhez kért cseme
téket illetőleg legkésőbb 1945. évi julius hó 3l-ig, a 
jövő évi tavaszi ültetéshez kérteket illetőleg pedig 1945. 
évi november hó 44-ig közvetlenül az illetékes kir.
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erdő felügyelőséghez benyújtandó folyamodványban kell 
kérni.

Figyelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az el
késve beadott, valamint a földmívelésügyi minisztérium
hoz közvetlenül benyújtott vagy a más hatóságokhoz be
terjesztett kérelmek nem fognak figyelembe vétetni és 
folyamodványuknak miként történt elintézéséről a bir
tokosok nem fpgnak értesíttetni.

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan 
meg kell jelölniük a bee'rdősítendő terület helyét (köz
ség, dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos 
terület, vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kát. 
hold), továbbá a szükséges csemeték faját, korát és 
mennyiségét, az elültetés idejét (1915. év ősz, vagy 1916. év 
tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos 
czímét (lakóhely, utolsó posta), hová küldessenek a cse
meték (vasúti állomás) és végül azt, hogy a csemeték 
kiszolgáltatását a fentebb közölt (I—IY.) feltételek közül 
melyik szerint kérik.

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezpn 
hirdetmény alapján csakis erdősítésre alkalmas 1—2 
éves lombfa és 2—4 éves fenyőfacsemeték kerülnek ki
osztásra, a melyek tehát utak, tagok szegélyezésére és 
parkozási czélokra nem alkalmasak; továbbá, hogy azok 
a folyamodók, a kik a kért és kiutalványozott csemetéket 
ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemeték
ben való részeltetés kedvezményétől elesnek.

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe 
vett erdők és kopárterületek birtokosai részére szük
séges facsemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépé
seket a m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hiva
talból teszik meg.

A csemeték szétküldése tavaszszal rendszerint már- 
czius hóban, őszszel pedig október és november hó
napokban fog megtörténni.

Budapest, 1915. évi május hóban.
M. kir. földmívelésügyi miniszter.

Pályázati hirdetmény erdősítési és csemetenevelési 
(csemetekertfenntartási) jutalmakra.

Mindazok az erdőbirtokosok, a kik az erdőtörvény 
(1879. évi XXXI. t.-cz.) 165. §-ában körülírt kopár, víz
mosásos és futóhomokos területeiken ez év folyamán 
közgazdasági jelentőséggel biró erdősítéseket foganato
sítanak, továbbá mindazok, az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
17. §-ának hatálya alá nem tartozó erdőbirtokosok, a, 
kik a fent jelzett czélra szükségelt erdei facsemeték 
nevelésére csemetekerteket telepítenek s azokat legalább 
is (5) öt éven át kifogástalan állapotban üzemben tart
ják, az alább felsorolt jutalmakra pályázhatnak.

L Az erdősítéseket teljesítő birtokosok részére ki
tűztem :

három egyenként 1000 koronás nagy jutalmat (ket
tőt készpénzben, egyet dísztárgyban),

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat (kettőt 
készpénzben, kettőt dísztárgyban),

négy egyenként 600 koronás nagy jutalmat (ket
tőt készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 500 koronás elsőrendű elismerő jutal
mat (hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 400 koronás elsőrendű elismerő jutal
mat, (hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban),

öt egyenként 300 koronás másodrendű elismerő ju
talmat (hármat készpénzben, kettőt dísztárgyban),

és négy egyenként 200 koronás másodrendű elis
merő jutalmat (hármat készpénzben, egyet dísztárgyban), 

vagyis összesen tizenegy (11) nagy jutalmat, tiz (10) 
elsőrendű és kilencz (9) másodrendű elismerő jutalmat.

II. A csemetekerteket telepítő és fenntartó birtoko
sok részére kitűztem:

öt egyenként 300 koronás elismerő jutalmat 
öt « 200 « « «
öt « 100 « « «

vagyis összesen tizenöt (15) elismerő jutalmat.
Az L alatt kitűzött erdősítési jutalmakért az érde

kelt birtokosok (bérlők) azon erdősítéseikkel versenyez
hetnek, a melyeket az 1879. évi XXXI. t.-cz. 165. 
§-ában körülírt kopár-, vízmosásos- vagy futóhomok
területeken általánosságban véve állami pénzsegély igény- 
bevétele nélkül —  kivételes esetekben azonban, midőn 
a birtokos a munkálatokat különös gondossággal és 
sikerrel, rendkívül nehéz viszonyok között teljesítette 
s azokkal fontos közérdekeket sokszorta nagyobb mér
tékben elégített ki, mint a mennyire saját érdekeit 
előmozdította — állami segély igénybevétele esetén is 
a folyó év tavaszán vagy őszén foganatosítottak. 

Megkivántatik azonban, hogy:
a) az 1000 koronás nagy jutalmakra versenyző 

erdősítések egy tagban legalább 25 kát. hold terjedel
műek,

b) a 800 és 600 koronás nagy jutalmakra versenyző 
erdősítések egy vagy több tagban legalább 25 kát. hold 
térj edelműek,

c) az 500 és 400 koronás elsőrendű elismerő jutal
makra versenyző erdősítések egy vagy több tagban leg
alább 10 kát. hold terjedelműek, és végül

d) a 300 — 200 koronás másodrendű elismerő jutal
makra versenyző erdősítések egy vagy több tagban leg
alább öt kát. hold terjedelműek legyenek.

A pályázó birtokos a versenyre bocsátott erdősítést 
az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének 
idejéig állandóan gondozni, a szükséges pótlásokat foga
natosítani s a létrejövő erdőt az 1879. évi XXXI. t.-cz. 
2., illetve 4. §-ai szerint erdőként fenntartani és kezelni 
tartozik.

A versenyre bocsátott erdősítések az 1920-ik évben 
fognak a helyszínén megbiráltatni- A jutalmak kiosztá
sánál az erdősítések sikere és közdazdasági jelentősége, 
az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre 
fordított költségek fognak irányadóul szolgálni; de a 
pénzjutalmak kiosztásánál figyelembe vétetnek ezek mel
lett a birtokos vagyoni viszonyai is.

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze az erdősí
tést teljesítő kezelő erdőtisztet (gazdatisztet vagy bér
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löt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert birtokosok azon 
alkalmazottai pedig, —  kik a jutalmazott erdősítések 
teljesítése körül kiváló érdemet szereztek — érdemük 
szerint külön pénzjutalomban fognak részesülni.

A folyó év tavaszán teljesített erdősítéseket legkésőbb 
f. évi julius hó végéig, a folyó év őszén teljesített erdősí
téseket pedig legkésőbb f. évi deczember hó 25-ig kell 
a birtokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál vagy 
a kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő erdősítésekkel 
az erdősítést teljesítő erdő- vagy gazdatiszt, valamint 
a beerdősített terület bérlője is, de pályázati kérelmé
hez mellékelni kell a birtokos Írásbeli nyilatkozatát, 
melyben az kijelenti, hogy a pályázatban való részvé
telhez hozzájárul és egyszersmind kötelezi magát, hogy 
a versenyre bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 2. vagy 4. §-aiban meghatározott feltételek sze
rint állandóan erdőként fogja fenntartani és kezelni.

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, 
dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését és az erdősítésre 
használt fanemeket pontosan meg kell jelölni.

A II. alatt kitűzött csemetekerttelepítési és fenntar
tási jutalmakra azok a birtokosok pályázhatnak, a kik — 
tulajdonjogi czímük szerint — nem tartoznak az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 17. §-ának hatálya alá, s a kik cse
metekertjeiket állami segély igénybevétele nélkül tele
pítik és tartják fenn.

Megkivántatik azonban, hogy:
a) a 300 és 200 koronás jutalmakra pályázó birto

kosok esemetekertjének területe legalább is 1 2 kát. hold 
kiterjedésű,

b) a 100 koronás jutalmakra pályázó birtokosok 
csemetekertje legalább is V* kát. hold kiterjedésű legyen.

A pályázó birtokos köteles a versenyre bocsátott 
csemetekertet állandóan gondozni és legalább is az 
elbírálás időpontjáig üzemben tartani.

A versenyre bocsátott csemetekertek 1920. évben 
fognak a helyszínén megbiráltatni, míg állandó gon
dozásukról, illetőleg üzemben tartásukról a kir. erdő
felügyelőség évről-évre fog meggyőződést szerezni.

A pénzjutalmak kiosztásánál az állandó gondozás 
és üzemben tartás mérve mellett figyelembe vétetnek 
a birtokos vagyoni viszonyai is.

Az odaítélt pénzjutalom egy harmadrésze a csemete
kert kezelőjét fogja illetni.

A telepített csemetekerteket minden év julius hó 1-éig 
kell a birtokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál 
vagy a kir. erdőfelügyelőségnél pályázatra bejelenteni.

Pályázhat a feltételeknek megfelelő csemetekerttel 
a kezelő erdőtiszt, gazdatiszt, vagy erdőőr, gazda stb., 
valamint a beerdősítendő terület bérlője is, de nevezet
tek pályázati kérelméhez mellékelni kell a birtokos 
írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a 
pályázatban való részvételhez hozzájárul.

A pályázati kérvényben a csemetekert fekvését (község, 
dűlő, helyrajzi szám) és kiterjedését meg kell jelölni.

Budapest, 1915. évi május hó.
M. kir. földmívelésügyi miniszter.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége folyó évi április hó 
29-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával az ellenség előtt 
elesett Kakódy Dániel, 7. honvéd tábori ágyuezredbeli tartalékos 
hadnagynak a hadidiszítményes 3. osztályú katonai érdem
keresztet méltóztatott legkegyelmesebben adományozni.

Kakódy Dániel, a kinek hősi haláláról lapunk 5—6. számá
ban emlékeztünk meg, a polgári életben mint kir. segéderdő- 
mérnök a susaki kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó krasnói 
kir. erdőgondnokság vezetője volt.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Glós László 
m. kir. erdőtanácsost Nagybocskóról Máramarosszigetre (pénztár
ellenőrnek), — Salix Gyula m. kir. erdőmérnököt beosztotta 
Nagybocskón az ottani m. kir. faraktárgondnoksághoz, - 7-  Mis- 
kolczy János m. kir. erdőtanácsost pedig megbizta Máramaros- 
szigeten a pénztárosi teendők ellátásával.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Szalagyi Emil 
m. kir. fŐ6rdőmérnököt Vajdahunyadról Szászsebesre (pénztáros
nak), — Schalát Béla m. kir. erdőmérnököt pedig Szászsebes
ről Yajdahunyadra (erdőgondnoknak).

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Bárány Ká
roly m. kir. segéderdőmérnököt Apatinból Bezdánba s megbizta 
a bezdáni m. kir. erdőgondnokság vezetésével.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Szabó Lajos 
m. kir. segéderdőmérnököt Tótsóvárról Aranyidára.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Blickhardt 
József m. kir. segéderdőmérnököt Ungvárról a tótsóvári m. kir. 
erdőhivatal központi szolgálatához Tótsóvárra.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a zagrebi kir. erdőigaz
gatóság kerületében Obradovic Milutin kir. főerdőőrt nyugalomba 
helyezte.

A  kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság főnöke Wallandt Fri
gyes m. kir. főerdőőrt 45 évet meghaladó példás és kiváló szol
gálata után nyugalomba helyezte.

A tótsóvári m. kir. erdőhivatal főnöke Kányái János havi
béres m. kir. erdőőrt és Graichmann Jenő in. kir. erdőőrt m. kir. 
főerdőőrökké, Balga Ágoston havibéres m. kir. erdőőrt és Zsu- 
rilla Lajos I . oszt. m. kir. erdőlegényt m. kir. erdőőrökké, Fenyus 
István harcztéren levő II. oszt. m. kir. erdőlegényt I. oszt. m. 
kir. erdőlegénynyé, Hornyánszky Antal szakiskolát végzett nö
vendék és napibérest II. oszt. m. kir. erdőlegénynyé, Kelemen 
József havibéres m. kir. erdőőrt és Milcsevics István harcztéren, 
levő II. oszt. m. kir. segéderdőőrt I. oszt. m. kir. segéderdő- 
őrökké nevezte ki.

E lőfizetési díjak nyugtázása.

Az 1915. évi május hóban a következő előfizetési díjak foly
tak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Nagyszebeni adóhiv. 27.78, Eperjesi adóhiv. hd. 17.45, Szász- 
sebesi erdőhiv. hd. 19.S0, Gödöllői erdőhiv. hd. 20.—, Kleisl 
Gyula hd. 8.55, Orsovai erdőhiv. hd. 19.90, Zala vármegye 63.78.

1 koronát fizettek: Bambasz Károly, Misuta István.
2 koronát fizettek: Tothfalussy Samu, Dworzsák Lajos, Fülöp 

János, Szullik Frigyes, Bözsönyi Károly, Szabó Lajos, Horváth 
János.
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4 koronát fizettek: Kelemen Józsefné, Lonkay Antal, Botár 
József, Abrahám Balázs, Ács Géza, Galántai Ferencz, Kossuch 
János, Bándy Sándor.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
átjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költséges megtakarítása czéljáből. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

R. T. A hangyák távoltartása czéljából a kocsikenőcsöt nem 
szabad közvetlenül a gyümölcsfa héjára fölkenni, hanem vala
milyen vastagabb, kemény papirosból 10—15 cm. széles övét 
kell előbb szorosan a fa törzsére erősíteni és ennek a felületét 
bekenni, mert a kocsikenőcs káros az élőfa héjára, a mennyiben 
lassan beszivárog, eléri az élő háncsszövetet s azt elpusztítja, 
minek következtében a fa a következő tavasz folyamán gyakran 
végképpen tönkre megy.

K. F. Az erdőőri szakiskolába való felvételre nem tarthat igényt, 
illetőleg oda nem vehető fel, egyrészt azért, mert már ebben az 
évben betölti 25-ik életévét, másrészt pedig azért sem, mert csak 
négy elemi iskolai végzettsége van. Ha azonban annyira vágyik 
az erdészeti pályára, úgy folyamodjék valamelyik erdészeti hiva
talhoz segéderdőőri állásért, a mit ha elnyert, három évi gya
korlati szolgálat után leteheti az erdőőri szakvizsgát. Segéderdő
őri állásra lapunk mostani és előbbi számában is talál elég pá
lyázati hirdetést.

P. J. A hajtópénzekre vonatkozólag az 1879. évi XXXI. t. ez. 
(erdőtörvény) 104. § a a következőképen intézkedik:

(Jogtalan legeltetés, vagy valamely állatnak idegen erdőbe 
való jogtalan behajtása esetében a kártérítésen és a oénzbünte- 
tésen fölül, az állatok után hajtópénz is fizetendő.* A törvény 
tehát a hajtópénz fizetésének kötelezettségét ahhoz az egyetlen 
feltételhez köti, hogy a legeltetési tilalomnak, vagy valamely 
állatnak az erdőbe való jogtalan behajtásának esete fenn fo
rogjon.

Világos tehát ebből, hogy a hajtópénzek bírói megítélésénél 
nem jöhet elbírálás alá az a kérdés, vajon az erdőőr a tilosban 
talált marhát onnan kihajtotta-e vagy sem, mert a törvény a 
kihajtás kötelező voltát, mint feltételt ki nem mondta, de ki sem 
mondhatta, egyrészt azért, mivel a kihajtás az erdőőrnek szol
gálatából eredő kötelessége, másrészt pedig azért, mivel annak 
mikénti végrehajtása az erdőőri szolgálattal kapcsolatos egyéb 
teendőkből kifolyólag annyi esélyeknek van alávetve, hogy e 
kötelezettséget egy törvény keretein belül meghatározni, de kör- 
vonalozni sem lehetett.

Nézetünk szerint a legeltetési kihágás, illetőleg az erdőtör
vény 100— 103. §-aiban megállapított tiltott cselekmények miatt 
elmarasztalt egyén terhére a hajtópénzek minden esetben meg
ítélendők s e véleményünket megerősíti még az a körülmény is, 
hogy úgy a hajtópénzt, mint az erdei termékek és kártérítési 
összegeknek árszabályba való foglalását tárgyaló 85. §. s ennek 
mikénti végrehajtása iránt a földmívelés-, ipar- és kereskede
lemügyi minisztérium által 1880. évi 24.432 sz. alatt kiadott 
rendelete sem emlékeznek meg arról, hogy a hajtópénzek meg
ítélése a tilosban talált jószág kihajtásának kötelező voltától te
endő függővé, sőt ilyen rendelkezéssel *az erdei kihágások tár
gyalásánál követendő ügyrendtartás tárgyában* kiadott 1881. évi 
35.839. számú kormányrendeletben sem találkozunk.

A kihajtás az erdőőrnek szolgálatából eredő kötelessége s ha 
azt megtenni indokolatlanul elmulasztotta, ezért nem az erdei 
kihágások felett Ítélkező biró, hanem egyedül felettes hatósága 
által vonható felelősségre, ép úgy, mint a hogy az eljáró biró 
e hajtópénzeket nem is a feljelentő, illetőleg a kihágási eset 
tárgyalása során a tanúként szereplő erdőőr, hanem a károsult 
erdőbirtokos javára Ítéli meg, a nélkül, hogy az erdőbirtokost 
a hajtópénznek mikénti felhasználásában bármiképen korlátozná.

Önként következik ebből, hogy az erdőbirtokos arra, hogy a 
neki megítélt s hozzá befolyt hajtópénzt az erdőőrnek kifizesse, 
a törvény értelmében nem kötelezhető. Ez kölcsönös megálla
podástól függ s az általános szokás és gyakorlat az, hogy a bir
tokos a hajtópénzeket a bejelentő erdőőrnek fizeti ki.

Az olyan bírói ítélet tehát, mely az erdőtörvény 100— 103. 
§-aiban tárgyalt kihágási esetek elbírálása alkalmával a hajtó
pénzek megfizetésének kötelező voltát ki nem mondja, —  néze
tünk szerint is —  sérelmes, minélfogva az, az erdőbirtokos, il
letve megbízottja által megfelebbezhető.

G. A. Miután az általános vadászati tilalom miatt most vadat 
nem árulnak, így azoknak az árát nem tudhatjuk s nem közöl
hetjük.

N. L Ön azt kéri tőlünk, hogy alábbi ^kérdésére* a szer
kesztői üzenetekben adjunk feleletet: (Eladó 1—2 éves sárga 
szőrű kan vizsla 100 koronáért. További feltételek Németh István 
erdőőrnél Alsópere; u. p. Bakonynána; Veszprém megye kap
hatok*. Kérdését szívesen közöljük, de felelni nem tudunk rá.

W. J. Kaptárokért és a szükséges méhészeti felszerelésekért 
Dyujtson be felettes hivatala utján kérvényt a földmívelésügyi 
miniszter úrhoz. Ha kérvényéhez szegénységi bizonyítványt is 
melléke], akkor a kérvényre nem kell bélyeg; ellenkező esetben 
egy koronás bélyeget kell a kérvényre ragasztani. Hogy a há
borús viszonyokra való tekintettel fog-e valamilyen adományban 
részesülni, azt nem tudjuk, de mindenesetre kísérelje meg, mert 
eredményesen csak kaptárakkal lehet méhészkedni.

A küldött 10 fillért a lap javára bevételeztük.

ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT

Négy középiskolát és szakiskolát végzett, szak
vizsgázott, 21 éves egyén, megfelelő állást keres. Czíme 
a szerkesztőségnél megtudható. (9-l

21 éves, hadmentes, erős, egészséges, szakiskolát 
végzett, jól szakvizsgázott, 3 évi gyakorlattal biró egyén 
megfelelő állást keres. Czíme a szerkesztőségnél meg
tudható. (10-)

18 éves, hadmentes, magyarul és románul beszélő 
egyén, azonnali belépésre segéderdőőri állást keres. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (1i.,

30 éves, róm. kath., hadmentes, szakvizsgázott 
erdőőr, ki az erdő kihasználását és felújítását, csemete- 
kerti munkákat, apró és nagy vad gondozását érti, 
azonnali belépésre alkalmazást keres. Szives megkere
séseket Jurasek György urad. bognármester Csorna, 
Somogy megye, kérek. («.>

HIRDETÉSEKj

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója l -20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), d.xxiv.is.)

Keresek egy helyettes kisegítő erdőőrt, nőtlent, 
lehet idősebb, katonaságtól felmentett, rokkant. Csak 
egészen józan életű emberek érdeklődjenek, Szabó Lajos 
erdőőr. Dég, Veszprém megye. (3
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Pályázati hirdetmény. Alulírott erdőhivatalnál 
üresedésbe jött öt erdőőri, esetleg öt erdőlegényi állás 
betöltésére ezennel pályázat nyittatik.

A pályázati határidő 1915. évi június hó 30-ika.
Folyamodni szándékozók életkorukat, szakképzett

ségüket, katonai kötelezettségüket, feddhetlen előéletü
ket és egészségi állapotukat igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényüket a fenti határidőig alulírott erdő
hivatalhoz tartoznak benyújtani.

Bustyaháza, 1915. évi május hó 14.
(2) M a g y a r  k i r .  e rd ő h iv a ta l.

1508/915. sz.

Pályázati hirdetmény, a  zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatal pályázatot hirdet 4 főerdőőri, előléptetés 
esetén 4 erdőőri, illetve 4 erdőlegényi vagy segéderdő- 
őri állásra.

Ezen állások közül 1 főerdőőri, illetve 1 erdőőri 
állás az erdőrendezőségi műszaki segédszolgálat ellátása 
czéljából van rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 25-ig az 
alulírott m. kir. erdőhivatalhoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Zsarnócza, 1915. évi május hóban.
(« M . k i r .  e rd ő h iv a ta l.

2300/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. A lugosi m. kir. erdő
igazgatóság pályázatot hirdet 4 főerdőőri, előléptetés 
esetén 7 erdőőri és 2 II. oszt. erdőlegényi állásra.

Ezen állások mind az erdőgazdaság üzemi és vé
delmi szolgálat ellátása czéljából vannak rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi július hó 1-ig az 
alulírott erdőigazgatóságnál nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Lúgos, 1915. évi május hó 21-én.
(5) M .  k i r .  e rd ő ig azg a tó sá g .

vásárol és mintázott ajánlatott kér
(6. ii. i.) F is c h e r  I z id o r ,  Z a la e g e rsze g .

681/1915. sz.

Pályázat erdőőri állásra. A lőcsei m. kir. 
állami erdőhivatal kerületét képező Szepesvármegyében 
az «Erdőőri szervezet szerint* (II. védkerület) Szepes- 
olaszi székhelylyel rendszeresített járási erdőőri állásra 
pályázatot hirdetek.

Évi fizetés 700 korona, mely 5—5 évi kifogástalan 
szolgálat után 100—100 koronával 1100 koronáig emel
kedik.

Mellékilletmények: évi 200 korona lakpénz, 100 ko

rona ruhaátalány és 10 korona gazdasági munkás és 
cselédsegélypénztár tagsági díj.

A kinevezett és alkalmazott járási erdőőr tagja lesz 
a jóváhagyott «Erdőőri szervezettel* kapcsolatosan ké
pezett vármegyei erdőőri nyugdíjintézetnek és az orszá
gos gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárnak.

Az erdőőri állásra a 24 évet betöltött, de 40 évnél 
nem idősebb pályázók felhivatnak, hogy magyar állam- 
polgári minőségüket és családi állapotukat, feddhetlen 
előéletüket, a 24 éves életkor betöltését, az erdőőri 
szakvizsga letételét, valamint szellemi és testi épségüket, 
különösen jól látó, halló és beszélő képességüket, eset
leg eddigi szolgálatukat igazoló bizonyítványnyal fel
szerelt, szabályszerűen és Szepesvármegye közigazgatási 
gazdasági bizottságához czímzett, sajátkezűleg írt folya
modványaikat a lőcsei m. kir. állami erdőhivatalnál leg
később folyó évi junius hó 30-ig nyújtsák be.

Azon pályázók, kik a magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tudásán kívül a német és tót nyelv isme
retét is igazolják, előnyben részesülnek.

A kinevezendő erdőőr állását 1915. évi augusztus 
hó 1-ig elfoglalni köteles.

Lőcse, 1915. évi május hó 25-én.
(7) M . k i r .  á l l .  e rd ő h iv a ta l.

1279/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. A liptóujvári m. kir. 
főerdőhivatal pályázatot hirdet 3 főerdőőri, 1 erdőőri, 
3 első oszt. erdőlegényi, előléptetés esetén 4 erdőőri, 
5 első és 5 második oszt. erdőlegényi és 3 első és 4 
második oszt. segéderdőőri állásra.

Mindezen állások az erdőgazdasági üzemi szolgálat 
ellátása czéljából vannak rendszeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi június hó 30-ikáig 
az alulírt m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Liptóujvár, 1915. évi május hó 25.
(8) M . k i r .  fő e r d ő h iv a t a l.

1059/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. A lippai m. kir. főerdő
hivatal pályázatot hirdet 8 főerdőőri, 1 erdőőri, 1 első 
osztályú segéderdőőri, illetve előléptetés esetén 9 erdő
őri, 10 I-ső osztályú erdőlegényi vagy segéderdőőri s 
ugyanannyi Il-od osztályú erdőlegényi vagy segéderdő- 
őri állásra.

Ezen állások közül 1 főerdőőri állás az erdőrende
zőségi műszaki segédszolgálat ellátása czéljából van rend
szeresítve.

A pályázati kérvények 1915. évi július hó 10-ig az 
alulírt m. kir. főerdőhivatalhoz nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Lippa, 1915. évi május 27-én. 
o) M . k i r .  fő e r d ő h iv a t a l.
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Pályázati hirdetmény, a m. kir. kincstári 
erdőaltisztek- és szolgák fiúgyermekei részére Rózsa
hegyen (Liptó vm.) létesített tápintézetbe való felvételre.

Ezen tápintézet czélja, hogy a növendékek a rózsa
hegyi elemi iskolát látogatván, az intézetben lakáson 
és ellátáson kívül, megfelelő felügyeletben részesüljenek.

A felvétel iránt a megnevezett és évi fizetéssel biró 
alkalmazottak, mint szülők, illetőleg gyámok folyamod
hatnak oly esetben, midőn gyermekük, illetőleg gyá
moltjuk az iskolától való nagyobb távolság miatt, vagy 
más okból a törvényszabta elemi iskolai oktatásban 
nem részesülhet.

Az 1 (egy)’ korona okmánybélyeggel ellátott és szol
gálati úton benyújtandó kérvényhez a következő mel
lékletek csatolandók:

a) születési bizonyítvány, melyből kitűnik, hogy a 
felveendő fiúgyermek legalább hatodik életévét betöl
tötte ;

b) oltási bizonyítvány;
c) a testi és lelki épséget igazoló kincstári vagy 

vármegyei, illetve más közhatósági orvosi bizonyítvány;
d) a felettes kincstári erdőhatóság bizonyítványa, 

melyből kitűnik, hogy a gyermek szülője, illetőleg 
gyámja lakhelyén magyar nyelvű oktatásban nem ré
szesülhet.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy a gyermekek el
látási költségeihez a szülők vagy gyámok által a java
dalmazás és szolgálati minőség fokozata szerint évi 80, 
100 és 120 korona hozzájárulás fizetendő, mely össze
gek a szülők, vagy gyámok illetményeiből 10 (tíz) havi 
részletben levonatni fognak.

A kérvények benyújtásának határideje folyó évi 
július hó 1. napja lévén, folyamodók figyelmeztetnek, 
hogy kérvényeiket legkésőbben a jelzett napig felettes 
hatóságukhoz benyújtsák, mert későbben érkező kérvé
nyek figyelembe nem vehetők.

A tápintézet szervezetét ismertető, részletes szabály
zatról felvilágosítás nyerhető minden kincstári erdő- 
hatóságnál.

Liptóujvárott, 1915. évi május hóban.
(10) 31. k i r .  fö e rd ö h iv a tá l.

27584/1. B-l.
T e r m e lt  tö lg y h a s z o n fa -e la d á s . (Erdei rako

dókon.) A zólyomi és erdőbádonyi erdőgondnokságokban 
kéregben termelt, de kéreg nélkül mért 319*17 m3 tölgy 
haszonfa, négy eladási csoportra osztva, zárt írásbeli 
ajánlatok útján fog eladatni.

Ajánlatok folyó évi június hó 29-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán az erdőigazgatóságnál, 
a hol azok június 30-ikán délelőtt 10 órakor fognak 
nyilvánosan felbontatni.

Eladási feltételek, a faanyag csoportosítását és a 
kikiáltási árakat feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és 
boríték, a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerez
hetők be.

Budapesten, 1915. évi május hóban.
(11) 31. k i r .  fö ld m iv e lé s ü y y i m in is te r .

Megvételre keres fiatal használható uhut ár
ajánlattal, Csanádi káptalan uradalom igazgatóság. 
Temesság. (13)

27589. 1/B-1./1915. szám.

Malomkőbánya - bérbeadási hirdetmény.
A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületében, Geletnek 
község határában fekvő kincstári trachyt kőbányák ki
használási joga a® 1915. évi július hó 1-től 1918. évi 
június hó 30-ig terjedő három évre az erdőhivatal ta
nácstermében 1915. évi június hó 24. napján délelőtt 
10 órakor nyilvános versenytárgyaláson bérbe fog adatni.

Az írásbeli ajánlatok folyó évi június havának 23. 
napján délután 4 óráig nyújtandók be a zsarnóczai m. 
kir. erdőhivatalnál.

A kikiáltási egységárak jegyzéke, a részletes árverési 
és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és boríték a zsar
nóczai m. kir. erdőhivatalnái megszerezhetők.

Kelt Budapesten, 1915. évi május hóban, 
na.) F ö ld n iiv e lé s ü g y i M in is z te r .

I A MÉHEK É L E T E I
czímű könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes 
ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását 
és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos
ságot áraszt a sötétségben, útmutatást a bizonytalanságban ; 
mely határozottan megjelöli a ezélt s az arra alkalmas 
eszközöket. A  228 lapra terjedő könyv ára bérmentes kül
déssel 3 kor. 45 fill.; csinos vászonkötésben 4 kor. 45 filL 

Műlépek, keretléczek, kaptárak, kasok és mindennemű 
méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen 
és bérmentve küld

a tMéhészeti kiadóhivatala
Ú jpest, S zéc lien y i-u tcza  7. sz. ♦

Gazdáknak és baromfitenyésztőknek
nélkülözhetetlen segédkönyvek a

H reblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő 
által irt

barom fi- é s  házinyul- 
te n y é sz té s i szakm unkák!
1. Általános tudnivalók III. kiadás árai.—
2. Baromfitenyésztés I.
3. Tyuktenyésztés II.
4. Pulykatenyésztés n.
5. Lúd- és kacsatenyésztés I. « « 3.—
6. Baromfiak hizlalása II. « * 1.50
7. Baromfitermékek értékesítése * 2.—
8. Az ezüst szőrmenyul tenyésztése

és értékesítése. L kiadás « 2.—

E nyolez munka Szerzőnél — Eperjesen, erdészeti
altisztek s egyéb alkalmazottak által postautalványon meg

rendelve fele árban kapható.

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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Előfizetési ár:
Egész évre _  _  _  4  K.
Fél é v r e _____________ 2  K.
Negyed évre____ ___ 1 K.
Egyes s z á m ______ 2 0  í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. erdőtanécsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 flUérrel, táblázatos és 
garmond betonéi kisebb 
betüíaj szedés másfélsze
res egységárral számitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláeke- 
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre dijtala- 

nol áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czím én Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklam ácziók is.

A  lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) »Az E rdői 
szerkesztőségéhez, Budapest, V ., Zoltán-utcza 16. sz intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

•Az Erdős munkatársai megfelelő írói tiszteletdijban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordít 
tátik, a mely — később meghatározandó m ódon  — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog  szolgálni

T A R T A L O M .

A likavai erdőlési kísérleti terület tanúságai. (Roth Gyula).
Gyógynövények gyűjtéséről és értékesítéséről. (Cratis Gaston).
A világ szőrmekereskedelme. (T.)
Gazdasági tanácsadó:  Baromfiak a gyümölcsösben. (Hreblay 

Emil). — A kullancsok és a tejhozam. — Kell-e a kukoriczát 
töltögetni ? — Szíjkenőcs készítése.

Különfélék: A  «Hadsegélyző Hivatal» feladatairól. — Hírek a 
hadbavonult kincstári erdőtisztekről. — Halálozás. — 'A 42 
cm.-es ágyúról. — Gummipuhító oldat.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
lem ényei: Kérelem. — Nyugtázás.

Hivatalos közlemények: A felesketett erdőtisztek és erdőőrök 
szolgálati fegyvereinek adómentessége tárgyában.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési dijak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
J'ötrcza. A doktor. (Steukáné-Babcsányi Vera.)

Értesítés.
A z Erdőnek lcettös füzetekben való megjelenése tár

gyában.

Értesít] ük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
"Az £rdő>> kéthetenkénti szétküldése a há
borús viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min
den hó 15-én kettős füzetekben fog meg
jelenni.

A szerkesztőség.

A likavai erdőlési kísérleti 'terület 
tanúságai.

Irta: Roth Gyula.

Az erdőlés vagy áterdőlés kérdése körül nagyot vál
tozott az idők folyamán a szakkörök felfogása. Az a 
mindennapos tapasztalak, hogy az erdő fáinak száma 
magától a korral mindinkább csökken és évről-óvre sok 
kipusztul, a mely így természetes úton elhalva legfel
jebb tűzifának való faanyagot ad, de annak is elég si- 
lányat, korán vezetett arra a gondolatra, hogy ezeket 
a pusztulásra ítélt fákat előbb kell kiszedni, mielőtt 
még minőségük annyira csökkenne, hogy értéküket majd
nem teljesen elveszítik.

Ennek a gondolatnak a kivitele volt az erdőlés leg
első alakja, a melynél tényleg csak azokat a fákat vet
ték ki, a melyekről szemmel látható volt, hogy már 
pusztulásnak indulnak. Csakhamar azonban feltűnt egyes 
mélyebbre látó szakférfiaknak, hogy ennek az eljárás
nak helyességéhez sok szó fér.

A pusztulásnak legfőbb oka az, hogy a kedvezőbb 
fejlődésnek indult szomszédos fák elzárják egyesek elől 
a világosságot. Közbe játszik a levegő hiányosabb hozzá
férése is, a tápláló anyagok szűkös volta is, az éltető 
eső hiánya is, de legfőbb ok a napvilág hiánya.

Éppen a legújabb kutatások derítették fel csak kellő
kép azt, hogy milyen óriási szerepe van a napvilágnak 
az erdő növekedésében, a fatömeg gyarapításában.

Ennek ismeretében már megérthetjük azt is, hogy 
az áterdőlésnek ez az eljárása: hogy t. i. csak már 
pusztulásnak induló törzseket vettek ki, miért nem fe
lelhetett meg.

A meddig ugyanis csak az a czélunk, hogy a már el
haló anyagot kiszedve, megmentsük az abban rejlő ér
téket, addig megfelelne ez az eljárás, de akkor ugyan
abban az erdőben jóformán állandóan kellene vágnunk, 
mert ha akármelyik jó  fejlődésben levő állományból az 
idén ki is vágjuk mindazokat a törzseket, a melyeken 
szemmel látszik a haldoklás, a jövő évben már egészen 
biztosan újra találunk sok olyan törzset, a mely az 
előző évben (t. i. az id'ón) még teljesen egészségesnek 
látszott, de most már haldoklik.
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Az előrelátó erdőgazda azonban nemcsak ezt a czélt 
tűzi ki az áterdőléa elé és tankönyveink is nem a pusz
tuló anyag megmentését állítják oda főfeladatul, hanem 
figyelmünket a lábon maradó állományra kell irányí
tanunk.

A fák élete is állandó harcz, épp úgy mint az em
beré és állaté, harcz, a melyet a többi élőlénynyel kell 
az egyednek folytatni, hogy a mindennapi életéhez szük
séges tápláló anyagokat megszerezze. Bár csendes, hang
talan az erdő fáinak harcza, mégis elkeseredett és vég
zetesen komoly és a melyik fél kimerül, elmarad, an
nak a sorsa a biztos pusztulás. De sokszor, legtöbbször, 
a győző is megsínyli a harczot, mert a míg felül tud 
kerekedni, a míg teljesen elpusztítja a legyőzöttet, ő 
maga is elgyengül, elsenyved.

Éppen ezért arra kell törekednünk, hogy megköny- 
nyítsük azoknak a fáknak a feladatát, a melyekről már 
látjuk, hogy kedvezőbb helyzetbe kerültek; sőt, mivel 
saját érdekünk az, hogy erdőnk fáinak értéke mennél 
nagyobb legyen, még tovább kell mennünk és ha látjuk, 
hogy oly fát, a mely értékes faanyaga, szálas, szép 
alakja, egészséges törzse miatt életben kell hogy ma
radjon, egy másik, a mely bár erősebb, vastagabb, de a 
melynek alakja hibás, törzse műfára nem alkalmas, 
beteg, göcsös, vagy faanyaga kevésbbé értékes, elnyo
mással fenyeget, annak segítségére kell sietnünk, azt 
oly helyzetbe kell hoznunk, hogy szabad fejlődése biz
tosítva legyen.

A gondos kutatás azt mutatta, hogy a segítségnyújtás
nak a leghatásosabb, sőt egyedüli módja, ha a napvilág 
kellő élvezetét biztosítjuk a kiválasztott fa számára.

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az áterdőlésnek 
előbb említett eljárását, bizony arra az eredményre ju
tunk, hogy az teljességgel nem elégít ki.

Ha mi csak azt az anyagot vágjuk ki, a mely a leg
közelebbi jövőben egészen biztosan el fog pusztulni, 
akkor mi csak eltakarítjuk a halottakat, de a még élők
nek evvel segítséget egyáltalán nem nyújtunk. A fák 
ugyanis a táplálékot a koronákkal és a gyökerekkel 
veszik fel. A koronákban az áterdőlésnek ez az alakja 
semmit sem változtat a meglevő helyzeten, hiszen csak 
az elnyomorodott fák satnya koronáit távolítjuk el, a 
melyek már úgy sem jutottak napsugárhoz és mások 
elől nem is vehettek el abból semmit. A gyökerekben, 
a talajban szintén nem segítettünk, mert kimutatható 
a fák növekedésének kutatásával, hogy ezek az elhaló 
fák oly kevés tápláló anyagot vontak csak el, hogy az 
számot már egyáltalán nem tesz.

Hogy ennek a felismerésnek daczára, mégis meg
maradtak sok éven át az erdőlós leirt alakjánál, az 
többféle kedvezőtlen körülmény összehatásából magya
rázható meg és első sorban egy nagy erdészeti szak- 
tekintély tévedésének tulajdonítható.

Ez a nagy szakember Hartig volt, a ki felismerve 
azt, hogy az erdő talaja akkor, ha a nap és a szél 
akadálytalanul éri, igen nagy mértékben károsodik, en
nek mindenáron való megakadályozása végett az ellen
kező szélsőséget hirdette, hogy t. i. egyáltalán nem 
szabad a napot és a szelet az erdő talajához bocsátani, 
a koronák záródását egyáltalán nem szabad megboly
gatni és megszakítani.

Közbejátszott még az is, hogy az erdészeti kísérleti 
állomások az áterdőlés ügyében oly munkatervet dol
goztak ki, a mely bizonyos elméleti kérdések megvilá
gítására alkalmas ugyan, de a mely a gyakorlati erdő- 
gazdaság céljainak nem felel meg. A kísérleti állomások 
ugyanis azt tűzték ki feladatukul, hogy megállapítsák 
az erdő fokozatosan erősbödő gyérítésének befolyását a

T Á E O Z A .

A doktor.
Irta : Steukáné-fíapcnányi Vera.

Pártos Zoltán tolla gyorsan, serczegve szaladt végig 
a papíron, sűrű, tömött betűsorokat hagyva maga után.

. . . Igaza van, elértem czélomat, mi .mást akarok 
még? Csakhogy sajnos, egyúttal azt is tapasztalnom 
kellett, hogy többnyire éppen a czélnál támadnak dif- 
ferencziák a megálmodott és az elért való között. Mi
kor még orvosnövendék voltam, maga is észrevehette, 
édes, mennyire hizelgett, mikor doktornak szólítottak 
s most, midőn igazán azzá lettem, kellemetlenül érint, 
ha arra emlékeztetnek, különösen a maga ajkairól nem 
szeretem hallani; tegnap észre is vehette ezt. —  Az a 
«doktor# jóformán semmit sem jövedelmez nekem, ellen
kezőleg, eddig csak pénzembe, nagy fáradságba s most 
meg már szabadságomba is kerül; az orvosnak előttem 
eddig magasztosnak hitt hivatása egyszerűen üzletté 
zsugorodik, az a kevés külvárosi szegény pácziensem

hálás köszöneté, bármennyire jól esik, önérzetemet 
ugyancsak alászállítja az a banális tény, hogy a hála
könnyek nem elégségesek a megélhetésre . . .

Tegnap szememre vetette, édes, hogy hiányzik belő
lem a régi munkakedv és lelkesedés, pedig, óh, dehogy 
hiányzik, meg van az még most is bennem, de. mi
haszna, mikor úgyszólván minden pácziens közel-távol 
már erős kezekben van s ezek nem engedik ki, míg a 
betegségnek, vagy a pácziensnek vége nem lesz. Nin
csen ahhoz való pénzem, hogy pazar berendezéssel 
reklámot csináljak magamnak, sem befolyásos rokonaim, 
a kik ügyemet előre segítenék, s így csoda-e, ha oly
kor elhagy önbizalmam is ?

Az igazat megvallva, szörnyen leverőleg hat, ha az 
ember kudarczot vallott missziónak tudatával a szivében, 
belerohan az .élet vásárjába, hogy rövid idő múlva 
igénybe s tekintetbe sem véve vissza kell vonulnia, 
szemlesütve, a munkára teremtett kezekkel görcsösen 
az utolsó húszfilléres után keresve a nadrágzsebben, — 
hogy magának rajta sajtot vehessen vacsorára . . . Oh, 
édes Erzsiké, maga el sem bírja képzelni, mit érez az 
ember, midőn magasröptű álmai és tervei után egy
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fatömeg gyarapodására. Ennek érdekében egy Sablont 
állítottak fel, a mely tényleg lehetővé tette, hogy a 
gyérítés fokát bizonyos előre megállapított mértékben 
emelni lehessen.

Megállapították ugyanis az erdőlésnek A, B, C és D 
fokát. Az erdő fáit fejlettségük és nagyságuk szerint öt 
osztályba sorozva, az erdőlés legalsó, leggyengébb foka
(A) mellett a legalsó, leggyengébb osztályt, az elhalt és 
elhaló fákat (5. oszt.) írták elő kivágásra; a következő
(B) foknál ezeken kívül az elnyomott fákat, tehát az 
5. és 4  osztályt is kivágatták. A C foknál már a 3. osz
tály is kikerült, a D-nél pedig a 2. osztály egy része is.

Ha ezt tényleg gondosan és pontosan végrehajtjuk, 
bizony a C foknál már nagyon gyéren maradnak a fák, 
úgy hogy a nap és szél elég szabadon járhatja a talajt, 
de még a B foknál is sokszor már hézag támadna, ha 
3— 4 egyforma erős, illetőleg egyforma gyenge, egy
mással küzdő fa áll együtt és a sablon gondos betar
tása érdekében valamennyit ki kell vágni. Viszont gyak
ran megtörténik, hogy görbe, beteg fát, vagy rövid 
törzszsel, de hatalmas, ágas-bogas koronával biró érték
telen fát meg kell hagynunk és mellette ki kell vág
nunk gyertya-egyenes, értékes szálakat, mert az előírás 
szabályai így kívánják.

A gyakorlati erdőgazdaság szempontjából ez egy
általán nem helyeselhető, sőt egyenesen hibának kell 
azt mondanunk.

A gyakorlatban —  érthető módon — idegenkedtek 
az ilyenforma erdőlésektől és sem a B, még kevésbbé 
a C és D fokokat sehol sem látjuk alkalmazva. Csak a 
legalsó fokot, az A-t láthatjuk mindenütt, az elhaló és 
elhalt anyagnak kivágását.

Ennél tovább nem mentek sehol, mert az ennél 
erősebb áterdőlés szemmel láthatóan természetellenes

darabka sajt mellett ül, fehérneműben, melyet nem 
cserélhet!

Azon az emlékezetes böjti éjszakán szigorúan vizs
gáltam, mérlegeltem —  s könnyűnek találtam magamat. 
Nem valami igen sokat érhetek, mire még egy ideál? 
Hogy fél adag sajton tartsam s piszkos fehérneműbe 
göngyöljem? —  Ments Isten ilyen profanizálástól! Mit 
válogassak, feleségre van szükségem, de olyanra, a kit 
nem lehet egykönnyen szerencsétlenné tenni, egy felü
letes vidám teremtésre, egy tücsökre — de tücsökre 
házzal; s ezt meg is találtam, vőlegény vagyok.

Közelemben lakik egy öreg orvos. Ez a koros úr 
nemrég egy operáczióhoz kért maga mellé, mert állí
tólag a kezei már nem elég biztosak. Ügyesnek talált, 
megtetszettem neki s megígérte pártfogását, de egyúttal 
a házába is meghívott, mely tényleg a sajátja s van 
még nehány olyan háza abban az utczában.

Sajnos, a meghívásnak nem tettem eleget s ezzel az 
Ígért protekczió is elmaradt. Csak később tudtam meg, 
hogy meghívásomnak mélyebb értelme is volt. Midőn 
a nyomor már a padlásig ért nálam, megint eszembe 
jutott az öreg doktor s így szóltam magamban: annak

állományképeket eredményez és az előírás gondos be
tartása mellett is a koronák záródásában hézagok kelet
keznek, pedig a koronák záródásának teljes fenntartása 
volt a legfőbb követelmény. Ezért mindazokat a fákat, 
a melyek eltávolítása hézagot okozott volna, a gyakor
lati erdőgazdaságban inkább állva hagyták, óvatosságból, 
hogy baj ne történjék, a minek következtében az át
erdőlés nem juthatott sohasem az A fokon túl.

így lassanként át is ment a köztudatba az, hogy az 
áterdőlésnél csak pusztuló anyagot szabad kivágni, erő
teljes, élő fához nem szabad hozzányúlni. Az erdő fái
nak küzdelmébe tehát nem is avatkozott be az ember 
abban a hitben, hogy legjobb lesz, ha az erdő úgy 
marad, a hogyan a természet alkotta.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy 
olyan erdő, a milyet a természet alkot az ember be
avatkozása nélkül, olyan már alig van, és ha pl. tar
vágással erőszakosan megzavartuk a természet rendjét, 
akkor az újonnan keletkezett erdő már természetellenes 
lehet és nekünk lesz a feladatunk, hogy újabb és újabb 
beleavatkozással fentartsuk abban a természetnek meg
felelő egyensúlyt.

Sőt arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy ne
künk akárhányszor nem felel meg az az erdő-alak, a 
melyet a természet alkotott, hanem át kell azt alakí
tanunk és át is alakíthatjuk bátran, csak arra kell 
ügyelnünk, hogy munkánk simuljon a természet rend
jéhez és a fák igényeihez' és ne akarjunk erőszakot 
elkövetni a természeten.

Hyen erőszakot pedig éppen a sablonos áterdőléssel 
követünk el, t. i. annak erősebb fokaival, mert olyan 
helyzeteket teremtünk a fák egész osztályainak sablonos 
és könyörtelen kivágásával, a milyent a természet maga 
soha sem teremt.

az embernek hót leánya van, segíteni kell szegényen. 
Hét leány! Az öreg már évek óta özvegy s így elkép
zelheti, hogy az á hét anyátlan leány miképen nőtt 
fel; tisztára fejét veszthetné ott az ember. Képzelje el, 
édes: úgyszólván semmiféle nevelésük, a hétszeres sógor- 
ságra való kilátás, a hétfelé osztott hozomány, hozzá 
még az a fatális hasonlatosság —  a hét egyforma túl
ságosan pisze orr s akkor megérti azt is, hogy ezt a 
különben nagyon vendégszerető házat miért kerülik any- 
nyira a nőtlen fiatal emberek. A hót leány közül a leg
idősebb a menyasszonyom.

Nagyon gyorsan nyél beütöttük a dolgot. Ipám uram 
«in spe» egyik sarokházát ránk íratja s páczienseinek 
egy részét nekem engedi át, valószínűleg, hogy e bő
kezűsége által többi leányának is férjet fogjon.

Mint látja, háziúr leszek s mégis e tudatban kevés 
megnyugvást találok, sőt nagyon alávalónak tetszik el
járásom s úgy érzem, becsaptam önmagamat, álmaim 
és vágyaim megrövidítést szenvedtek. Az önalapított 
tűzhely csendes megelégedésének megvan a maga poé- 
zise, míg egy háromemeletes sarokház véletlen elnye
rése mégis csak egy meztelen próza.
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Igaz, hogy a túlságos óvatos kiszedéssel nem köve
tünk el erőszakot a természeten, mert csak azt vesz- 
szük ki, a mit a természet már úgy is kiselejtezett; 
de megkárosítjuk önmagunkat és pedig kétszeresen, 
mert nem használjuk ki a faanyagnak egy tekintélyes 
mennyiségét, a melyet bátran, minden veszély nélkül 
kihasználhatnánk és megfosztjuk az erdőt annak lehető
ségétől,. hogy a természet erőinek teljesebb kiaknázásá
val több fatömeget termeljen és pedig több fatömeget 
éppen olyan alakban, a mely számunkra tulajdonságai
nál fogva legértékesebb.

Ha most már azt kutatjuk, .hogy miképen kell az 
áterdőlést végeznünk, hogy annak előnyeit a legnagyobb 
mértékben élvezhessük, hátrányait pedig kikerüljük, a 
következőket kell szem előtt tartanunk.

A meglevő állományból kell természetesen kiindul
nunk és arra kell törekednünk, hogy azokat a fákat 
juttassuk a legelőnyösebb helyzetbe, a melyek már eddig 
is a legjobb tulajdonságokat mutatták. Tehát a legérté
kesebb fafajnak azon példányait, a melyek egészségesek, 
szép szálasak, egyenesek, kérgük sima, koronájuk rendes.

Ezeket a fákat egyenletes elosztásban kell meghagy
nunk és gondoskodnunk kell arról, hogy koronájuk 
minden oldalról szabadon érintkezhessék a napvilággal.

Ez csak úgy lehetséges, ha eltávolítjuk mellőle azo
kat a fákat, a melyek ezeket a kiválasztott törzseket 
fejlődésükben akadályozzák, ágaikat befonják ezek koro
nájába vagy a korona egy részét már le is csiszolták, 
vagy fölé borulnak annak.

Ily fák kivágása azonban a legtöbb esetben hézagot 
okoz a záródásban. Ettől azonban nem szabad vissza
riadnunk, nincs is semmi okunk az aggodalomra, ha
csak nagy túlzásba nem estünk! Igaz, hogy rés támad

Ne búsuljon miattam, édes, túl teszem magamat ezen 
is s mihamar beleélem magamat új helyzetembe; az 
élet a legjobb idomító, a legnyakasabbat is mihamar 
átgyúrja, mást formál belőle. Én is' már félig átestem 
e metamorfózison.

Talán hallott felőle valamit, édes, a múlt hetekben 
komoly összekocczanásom volt egy kollégámmal, mely 
csak fegyverrel nyerhetett elintézést. Egy szakértekez
leten tartott előadásom után ugyanis — mely, dicsekvés 
nélkül mondhatom, általános tetszéssel fogadtatott — 
kollégám, néhány barátjához fordulva, azt a tág értelmi 
megjegyzést tette : hogy ma már az ideálistákat Lipót- 
mezőre kellene csukni. Mi tagadás, boszantott a dolog, 
akkor még nem néztem oly mélyen a nyomor arczába, 
orvosi hivatásomat még mindig a magasztosabb olda
láról fogtam fel, tehát mi természetesebb, minthogy a 
megjegyzést személyes sértésnek vettem s az illetőt 
provokáltam. Talán ha akkor közelebbről ismerem kol
légám magánviszonyait, természetesebbnek találom ki- 
fakadását. A minap czivilben láttam s kezdtem érteni, 
hogy van a nyomoron kivül is még más sarkaló ok, 
mely az embert belsőleg is ki tudja hozni eredeti for
májából, pl. a hiúság és ennek nemesebb ikertestvére :

a koronák boltozatában, de a szomszédok oly nagy 
mértékben, oly gyorsan zárják el ismét ezt a hézagot, 
hogy rövid pár év múlva, sokszor egy évvel utóbb már 
csak a megmaradt tuskóról tudhatjuk meg, hogy csak 
nemrég még hatalmas fa állott azon a helyen.

De evvel még nem szabad megelégednünk. Tudva 
azt, hogy a napfényt és a szelet a talajtól kell távol-, 
tartanunk, nem pedig a fák koronáitól, arra kell töre
kednünk, hogy a talajt védő takaróval borítsuk. Ezt 
pedig nagyon egyszerűen és elég jó eredménynyel el
érjük úgy, hogy elejétől fogva ügyelünk arra, hogy 
mindazokat a kisebb, félig elnyomott fákat, a melyek 
még életképesek, meghagyjuk, tehát éppen azokat, a 
melyeknek jó részét régebben eltávolítottuk volna.

Sokan lekicsinylik ezeknek a fáknak jelentőségét 
avval, hogy mit jelenthet egy ily csenevész fácskának 
az ott maradása? Igaz, hogy egy ily fa magában nem 
jelent sokat, de hiszen egy méh sem jelent sokat és 
mégis az ő munkáján épül fel a lép. Ha itt is, ott is 
mennél több fácskát hagyunk meg, annak jelentősége 
el nem vitatható. E mellett kárt nem csinálnak semmit, 
kiszedésük pedig vajmi kevés hasznot hajtana, mert a 
vékony, csenevész törzs nem ér sokat. Eendesen pedig 
az ilyen apró fa nagy területet takar be, mert nyurga 
ágai messze terülnek szét. Ha némi világosságot is nyer 
elhatalmasodó szomszédjai eltávolítása után, akkor levél - 
zete és evvel védelme is erőteljesebb lesz. Szépen lehet 
ezt megfigyelni elnyomott jegenyéken és bükkön, a me
lyek első sorban alkalmasak ilyen védőszerepre, mert 
bírják az árnyékot. Oly fafajok, melyek nem tűrik az 
árnyékolást, nem alkalmasak erre, de nem is találunk 
olyanokat a zárt erdő lombsátora alatt.

Sokaknak azért szúrnak szemet az ilyen meghagyott

az ambiczió. Ennek az egyszerű, máramarosi falusi 
zsidófiúnak okvetlen szüksége volt olyan életpályára 
lépni, mely magasan föléje helyezi szűk környezetének, 
melyen nem feszélyezhetik származásának kötelékei, a 
katonai élet és az egyenruha igen jó szolgálatot tesz
nek hiúságának, ezt a minap észrevettem, midőn elő
ször láttam czivilben; biz’ Isten, első pillanatra valami 
gépolaj- és kerékkenőcsben utazó vigécznek néztem. 
Nem lett volna szabad túlságosan csodálkoznom rajta, 
hogy a míg a havasi kaftános, pajeszes kicsi zsidóból 
jól szituált orvos lett, az élet teljesen letörölte leikéről 
az ideálizmus zománczát.

Eh mit, félre a személyeskedéssel, az a nézetem, 
hogy az életben senki, vagy csak nagyon kevesen lesz
nek attól megkímélve, hogy egyszer okosak legyenek 
úgy igazában —  számításból, s éppen azért kollégám
mal homlokegyenest azt tartom : mivel a sors oly kevés 
halandót megkímélt az élet rideg oldalának megisme
résétől, vagy e kiváltságosaknak adott elég lelki erőt 
és kitartást, hogy körömszakadtáig megőrizték minde
nek daczára a szépért, a nemesért való lelkesedést — 
nem Lipótmezőre valók —  hanem igenis oda, honnan 
alkalmuk van az ember magasabb hivatását hirdetni
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csenevész fák, mert nem szépek; ezeknek akkor tetszik 
az erdő legjobban, ha az alja egészen csupasz, síma, 
akár a bálterem padlója.

A szépségről nincs mit vitatkozni, mert az egyéni 
ízlés dolga, de hogy a természetnek ez a csupaszság, 
simaság nem felel meg, arról könnyen meggyőződhe
tünk, mert a természet maga ilyen teljesen alj növény
zet nélküli erdőt csak ritkán teremt és csak rövid időn 
át tart fenn. Csak az egykorú elegyetlen bükk vagy 

.jegenyefenyő szokott ily állományokat adni életének 
középkorán. Idősebb korban már ennél is feltünedezik 
mind nagyobb mértékben a talajt borító fiatalos és 
az álló fák között is mindig akad elég bőven elnyo
mott fa, melynek koronája a többiek alatt marad és 
a fölébe borúiénak kiszedése után betölti a támadt hé
zagot.

Azok a fafajok, a melyek kevésbbé bírják az árnyé
kolást, mind kigyérülnek aránylag korán és a fák lá
bánál maguktól felverődnek a talajt védő cserjék.

A természet útmutatásának a talajt védő aljnövény
zet és alacsonyabb fák meghagyása teljesen megfelel, 
egyúttal pompás búvóhelyet, sőt táplálékot is talál ben
nük a vad. Minden ok tehát annak fenntartása, illetőleg 
létesítése és gyarapítása mellett szól.

Összefoglalva a mondottakat, az áterdőlés szabályait 
a következőkben fejezhetjük k i:

Az áterdőlésnél fő  figyelmünket ne a kivágásra ke
rülő, hanem a lábon maradó állományra irányítsuk.

Azokat a fákat vágjuk ki első sorban, a melyek 
egy náluknál értékesebbet fejlődésében gátolnak, te
kintet nélkül arra, hogy a kivágandó fa kicsi-e vagy 
nagy, öreg-e vagy fiatal.

E  mellett még arra is kell törekednünk, hogy a

és ezt tettel bizonyítani, megmutatni, miképen egyez
tessük össze a praktikus felfogást a magasztossal, az 
anyagiast az eszményivel; hogy a míg a mindennapi 
élet a pénzszerzésre kényszerít, mégse sülyedjiink az 
állati élet nívójára, melynek létföltétele csupán csak a 
táplálék és megfelelő hajlék megszerzése. — Nem azért 
adott a természet finomabb érzést és magasabb agy
működést, hogy azt parlagon hevertesse.

Láthatja, tisztában vagyok vele, hogy mily óriásit 
buktam erkölcsileg; e házasságomban számlám, sajnos, 
niDcs meggyőződésemmel kiegyenlítve.

Mindig nagyon bájosnak találtam, édes, ha valamiért 
pirongatott, a mi, ha jól emlékszem, mindannyiszor 
megtörtént, valahányszor szóba állott velem. Tegnapi 
látogatásom alkalmával nagyon fájt volna, ha piron- 
gatás nélkül enged elmenni; nagyon köszönöm léha 
beszédem felett való megbotránkozását, mert ezzel .föl
elevenítette emlékezetemben az elmúlt boldog, gond
talan napokat. Maga, édes, régebben csak a szavaimat 
vette zokon, de gondolatban, érzésben úgyszólván min
dig egyek voltunk. Most se értsen félre. Beismerem, 
hogy tegnap kíméletlen voltam, de azokat a szavakat 
csak a tehetetlen elkeseredés adta ajkaimra. Hiszen én

lábon maradó fák egyenletesen borítsák a talajt és a 
fafajok megfelelő arányban legyenek képviselve.

9,—3  sűrűn egymás mellett álló fa közül rendesen 
egyet vagy kettőt ki kell vágni.

Beteg fák eltávolítandók.
A koronák záródását ideiglenesen meg kell szakí

tanunk,* fiatalabb erdőben kisebb mértékben, időseb
bekben erősebben, hogy a napfény éltető erejének utat 
nyissunk a fák koronáihoz.

Az elnyomott, de még életképes fákat, továbbá mind
azokat, a melyek hézagot töltenek be és másban kárt 
nem okoznak, fenntartjuk tekintet nélkül alakjukra és 
fajukra azért, hogy a talajt védjék és az ágtisztulást 
elősegítsék.

A fentiekben vázoltaknak gyakorlati kipróbálása vé
gett a m. kir. központi erdészeti kiséleti állomás a m. 
kir. földmívelésügyi miniszter úr engedélyével 18-3 k. h. 
kiterjedésű kísérleti területet nyitott a likavai m. kir. 
erdőgondnokság hasonló nevű védkerületében. Az erdő
gondnokság egyéb részeiben is folynak több száz hold- 
nyi erdőkben hasonló munkák, de az adatoknak pontos 
és állandó felvételét, költségkímélés végett, csak az 
előbb említett területen hajtjuk végre, a melynek tör
zsei éppen ennek érdekében számozva vannak.

A terület a «Metlik» nevű különálló hegykúpot fog
lalja el, oldalai meredekek, tengerszinfeletti magassága 
600 és 700 m. között változik.

Az állomány körülbelül 80 éves, túlnyomóan jege
nyefenyő, beszórva lúczczal (0-9 és 0'1).

* Ezért neVezzük ezt az áterdőlést «záródásbontó»-nak, a 
mivel ellentétben a régi eljárást «záródástartó»-nak mondhatjuk.

teljesen átérzem, hogy házasságommal meg nem érde
melt szerencsét csinálok s hogy aránylag irigylésre 
méltó helyzetben vagyok.

Már e beismerés is elég biztosítékot nyújt reá, hogy 
a kik megbiztak bennem, nem tettek rosszul, mert nem 
vagyok hálátlan. Csakhogy ezt az irigylésre méltó hely
zetet és ezt a szerencsét nem én vívtam ki magamnak: 
netn lehetek büszke rá s mert azzal is tisztában va
gyok, hogy a míg a megélhetés gondja arra kényszerít, 
hogy azt vegyem, a mi jön, addig elveszi minden szép 
reményemet attól, a mi még jöhetne, mit sóváran vár
tam, miről évekig könyveim mellett álmodoztam ; e 
házasságommal fejembe és szivembe mélyen befészkelt 
kedves gondolataimat és terveimet meg kell semmisíte
nem, hogy új, még idegeneknek helyet csináljak. A jö- 
vőm úgyszólván a kezemben cserélődött k i; oly csere 
ez, melynél kedélyem elfogulttá lesz, mint egy gyer
mek, kinek régi, elkopott kedves játéka helyett újat, 
fényeset adnak. Ez az ostobán naiv érzés annyira lever, 
hogy habozás nélkül ezer örömmel megismételném azt 
a tíz évet, melyet házukban töltöttem, adnék még éle
temből további tíz évet érte, ez összesen húszat teszen 
ki, de azt hiszem, boldogságban töltött húsz év mindig
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A terület kétszer lett eddig áterdőlve, 1907-ben és 
1910-ben.

Eredetileg 17,240 darab törzs állott rajta 6960 m8 
köbtartalommal, kát. holdanként 942 darab és 380 m3, 
egy törzs átlagosan 0‘4 m3.

Ebből kivágtunk kát, holdanként 238 darabot 61 *S 
m:'-rel, átlagos köbtartalom 0*26 m3.

Lábon maradt k. holdanként 704 darab és 328*2 m3, 
átlagos köbtartalom 0*45 m8.

1910-ben kivágtunk kát. holdanként 129 darabot és 
38 4 m3-t, átlagos köbtartalom 0*3 m3, maradt lábon 
kát. holdanként 543 darab törzs 280 m3-el, átlagos köb
tartalom 0-52 m3.

A fatömeg-adatok az egész törzsre vonatkoznak ké
reggel együtt, ág és galy nélkül.

Összesen tehát kivágtunk eddig kataszt. holdanként 
367 darab törzset 100*2 m3-el, maradt lábon 543 darab 
280 m3-el.*

Az értékesítés a következő eredménynyel járt:
,  1907. évben 1910. évben

É pület- és
műszerfa 820*256 m3 11,075*— K, 46 1 8 1 m3 559313 K.

Tűzifa___ 84*— « 696*— »> 130*20 « 1190*40 «
Karó______—  « 115*22 « —  » — «
Lúczkéreg —  « 31*20 » — « — *— «

11,917*42 K. "6783*43 K."
Evvel szemben felmerült kiadások: döntés, hántás, 

galyazás, forgatás és lecsusztatás, közelítés, osztályozás, 
máglyázás, szállítás, szerszámokra stb.

1907. évben 3030*78 K, 1910. évben 2005*30 K. 
Levonva a kiadást a bevételekből:

11,917*42 K 6783*43 K
3030*78 » 2005*30 «

Marad: 8886*64 K 4778 13 K.
Tiszta jövedelen kát. holdanként 485*57, illetőleg 

255*63 K.
Százalékokban kifejezve az első áterdőléssel a fa

tömegnek 16 % -át, a törzsszámnak 25 % -át, a máso
dik áterdőléssel pedig a fatömegnek 10 %-át, a törzs- 
számnak 14 %-át vettük ki.

Az anyag feldolgozása — a mit az erdőgondnokság 
végzett —  a következő eredményeket adta:

1907. évben 1910. évben
Épület- és műszerfa 73% 66%
Tűzifa „  . _  __ __ 7 « 18 «
Karó .... ......  _  ... 0*5 * —  «
Kéreg___ _________ 11 « 11 «
Hulladék ... __ . 8*5 «■ 5 «

* Nem vettem tekintetbe az évenként kikerülő tövön száradt 
fákat, hanem csak a két Ízben végzett záródásbontó erdőléssel 
kiszedett anyagot.

Összesen eddig 741 K  20 f. tiszta jövedelmet mu
tatott fel az áterdőlés kát. holdanként.

E mellett az erdőben bennmaradt a legértékesebb 
anyag, kát. holdanként 280 m3. A záródás kevéssé sza
kadt meg, sem az állomány, sem a talaj számottevő 
kárt nem szenvedett, a talaj ellenkezőleg a világosság 
mérsékelt behatása alatt jobb beéredésnek indult és oly 
állapotba jutott, a mely a nemsokára megindítandó ter
mészetes felújításnak a legkedvezőbb helyzetet biztosítja.

A fák növekedése — a mint azt a részletes felvé
telek igazolják, a melyekre itt közelebbről nem akarok 
kitérni — határozott fokozódást mutat, különösen azok
nál a fáknál, a melyek előbb már kissé túl voltak szár
nyalva, de szomszédjaik kivágása következtében sza
badabb állásba jutottak. Mivel pedig különös gondot

többet ér, mint egy háromemeletes sarokház és egy 
előttem közönyös pisze feleség; no, ne húzza össze 
szemöldökeit, ígérem, nem ismétlem e triviális hason
latot, most is csak úgy véletlenül a toliam alá csúszott.

Mi mindent éltem át az önök piczi otthonában, míg 
engem úgyszólván semmi sem ért! Mamájának gondos 
kezei alatt nőttem férfiúvá s az ő áldott őrizete alatt 
fejlődött bennem a belső ember. Maguk voltak az én 
bizalmasaim, maguk előtt fejtettem ki minden gondo
latomat és tervemet. Mi tagadás, a gondolatok néha 
szörnyen bizarrak lehettek, de a tervek szépek voltak. 
Hiszen nem kevesebbet akartam, minthogy a világ min
den betegét, legyenek azok bármily zúgban elrejtve, 
fölkeresni és meggyógyítani akartam s maga, édes, nem 
volt-e kész elkísérni, szükség esetén megszökni mamá
jától, hogy e magasztos utamban elkísérjen, hogy dicső
ségemet s a nyert áldásokat megossza velem s csak 
azután, ha két szentként bejártuk a világot, a betegeket 
meggyógyítottuk, visszatérünk, mamától bocsánatot kérni 
a kellemetlenségért, melyet szökésünkkel okoztunk?

Később persze — ledobván a gyermekczipőket — 
úgy határoztunk, hogy itthon maradunk és tisztessé
gesen éldegélünk. Én mellékesen leczkéket adtam, maga

meg hímezett. Micsoda esték voltak azok, melyeket a 
napi fáradságos munka után a kerek asztal mellett 
lámpafénynél töltöttünk. Mikor maga összebökdösött 
ujjacskáit simogatta, én meg tanáraim minden bölcses
ségét s az öt tanulóm minden butaságát magam mögött 
hagyva, szép és nagy jövőről ábrándoztunk, jövőről, 
mely bármily nagy volt, mégis a kicsi barátságos szo
bában jól elfért. Olyan volt ez, mintha mindig csak 
folytatása lehetne, vége pedig soha.

Pedig vége lett. Én most egy háznak tulajdonosa 
leszek, doktor, ki rendelő óráit égy és három között 
tartja, délelőtt és este páczienseit látogatja saját foga
tán és éjszaka a feleségét a társaságból haza kiséri. 
Ha valamikor fejfájása lesz, édes, ne feledkezzék meg 
utánam küldeni, elvégre régi igazság, mindig több biza
lommal viselkedünk olyan orvos iránt, kinek erre hál’ 
Istennek nincs szüksége.

Mint látja, szegre akasztottam az idealistát, és hogy 
végóráit megédesítsem, magukhoz czipeltem tegnap, de 
nem bir elbúcsúzni, míg maga előtt, édes, fel nem 
tárja azt, miről léha ajkai képtelenek voltak beszélni 
s így levélben egy utolsó istenhozzádot nem mond

Zoltán.
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fordítottunk arra, hogy a legszebb törzsalakkal bíró 
egészséges fák maradjanak állva, ez a fokozott növe
kedés nemcsak a faanyag tömegének gyarapítását jelenti, 
hanem a fa értékének rendkívül nagyfokú emelését.

Daczára annak, hogy most kát. holdanként sokkal 
kisebb a törzsek száma és kevesebb a fatömeg, mint a 
mennyi régebben volt, az évi növedék emelkedett és 
bizonyos időn belül ugyanoly nagy fatömeget ért el, 
mint a mennyi régebben volt.* De ha ezt nem is fogjuk 
elérni, mert hiszen újra ismételni fogjuk az áterdőlést, 
de a fának értéke jóval magasabb lesz, a talajból a vi
lágosság fatermelő hatásának teljesebb kihasználásával 
több faanyagot tudtunk kikényszeríteni és a végső vá
gást jóval megelőzőleg már nagy jövedelmet tudtunk 
szerezni minden egyéb kár vagy hátrány nélkül.

Gyógynövények gyűjtéséről és értékesíté
séről.

Ir ta : Craus Gaston.

«Erdeink, erdei vágásaink, tisztásaink, réteink s ha
vasi legelőink tele vannak gyógynövényekkel. Ez a nagy- 
mennyiségű gyógyítóanyag évrŐl-évre elvész. Kívánatos 
volna, hogy olyan vidéken, a hol gyógynövények na
gyobb mennyiségben fordulnak elő, azok értékesíttesse
nek. Az évenként befolyó összeg az erdők jövedelmező
ségét emelné.# Ezeket irta Tomasovszhy Imre a többek 
között az «Erdészeti Lapok»-ban, Páter Béla: «A vadon
termő gyógynövények, valamint a gazdasági mellékter
mékek gyógyszertári értékesítésének rövid ismertetése# 
czímű művének megjelenése alkalmából. De még előtte 
figyelmeztette erre az erdészetet Ajtay Jenő ugyancsak 
az «Erdészeti Lapok»ban megjelent «A boróka (Jani- 
perus communis) bogyójának értékesítéséről» czímű czik- 
kében, melyben elmondja, hogy az alig néhány év előtt 
értéktelen cserjeként szereplő boróka bogyója igen szép 
mellékhaszonvótelt nyújtó terménynek tekinthető. Czik- 
két avval végzi, hogy egy métermázsa delibláti búza 
10 korona (1907-ben), egy métermázsa delibláti boróka
bogyó pedig 20 korona.*

Czélom czikkem keretében az erdészeti altisztek 
figyelmét fölhívni a gyógynövényekre. Ismertetem né
hány adattal a gyógynövénytermelóst, a fontosabb jelen
tőségű vadontermő gyógynövényeket, az irodalmat, kap
csolatosan az értékesítéssel.

A gyógynövénytermelésnél a legnagyobb nézeteltérés 
mutatkozik annak jövedelmezőségét illetőleg. A szak
könyvek holdanként ezer koronánál többre teszik egyik- 
másik gyógynövény termelésének jövedelmét. Viszont 
termelők (közöttük uradalmi erdőmérnökök) azt vitat
ják, hogy a zöldségtermelés (pl. a hagyma) feltétlenül 
hoz annyi hasznot, nincs vele az a sok babramunka, 
romlásveszély, árkülönbözetek stb. és hogy ezreket ko
rántsem jövedelmez egy hold. Termelők, mint pl. a 
«Carpathia» vegyiipari részvénytársaság, a mely 120 k.

* Ma persze más az arány. Szerk.

holdon termel- gyógynövényt, azt vitatja, hogy gyógy
növények termelésével kicsiben nem fizetődik ki foglal
kozni, mert kis mennyiségek csak nehezen értékesíthe
tők és mert a nagykereskedő az árút osztályozás nélkül 
nem tudja tovább eladni. Már pedig a gyógynövények 
osztályozása igen körülményes ' és költséges s ezért a 
kis ember számára csakis a vadontermő gyógynövény 
gyűjtését ajánlhatja.

A Carpathia R.-T. kezdetben szintén sok fajta gyógy
növényt termelt, de már kót-három évi tapasztalat után 
arra a meggyőződésre jutott, hogy ültetvényeire tete
mesen ráfizet. Ezért jelenleg csak olyan gyógynövénye
ket termeszt, a melyek nagyobb mértékben kelnek el 
és a melyeknek elhelyezése még a termelést megelőző 
őszszel biztosítható.

Dr. Páter Béla szintén azon a véleményen van, 
-hogy a nagytermelőnek csak kevés fajta gyógynövény 
való, mert ha sok fajta gyógynövényt termelnek, úgy 
elhanyagolják a kezelését és csak másodrendű árút 
produkálnak. A gyógynövénytermelóst kicsiben is csak 
azoknak ajánlja, a kiknél a családtagok és nem nap
számosok munkálják meg a veteményt, mert akkor így 
a haszon nagy része megmarad. Ezt többször is említi, 
úgy, hogy bizony elsőrendű árút kiscsaládú gazda nem 
igen állíthat elő és kivált az értékesítésére vonatkozólag 
kénytelenek vagyunk a Carpathia R.-T. véleményét el
fogadni. Dr. Páter Béla is Írja különben, hogy czél- 
szerű, ha a faluban többen összeállnak és közösen adják 
el a portékájukat.

Hogy a kicsinyben való gyógynövénytermelés a kül
földön sem áll jobban, mint nálunk, azt igazolja az, 
hogy nem mi megyünk ki importálni, hanem hozzánk 
jönnek külföldiek anyagért. Az már azután más kérdés, 
hogy ugyanazt az anyagot feldolgozva mi kapjuk visz- 
sza. Az 1913. évben J. Bernhardi (Leipzig) gyógynövény
kereskedő Magyarországon akart beszerezni 30,000 kgr. 
száraz benedekfű árút.

Olyanok, kik kicsiben termelnek, rendszerint gyógy
növénykereskedők is és így érthető a nagy haszon.

A gyógynövények közül mint jelentősebbeket említem 
fel a bodzafát, hársfát, borsmentát, majoránnát, kö
ményt, édes ánizst, mustárt.

Gyógyczélokra csakis a kislevelű hárs (Tilia parvi- 
folia Ehrh.) és a nagylevelű hárs (Tilia platyphylla 
Scop.) szolgál. Az ezüstlevelű hárs (Tilia tomentosa 
Mönch) csekélyebb értékű. Mint Vadas Jenő ((Erdő
műveléstan »-ában olvashatjuk, a kis- és nagylevelű hárs 
most már csak szálanként tarkítja erdeinket, holott az 
50-es években ezer és ezer holdat foglalva el, a magyar 
őserdők sajátságai közé tartozott. Fekete Lajos ((Nép
szerű Erdészeti Növénytané#-bán legalább határjelzőnek 
ajánlja, mert hosszú életű. Jelentős szerepe van a mé
hészekre nézve is, mert mikor a réteket lekaszálják, a 
hársfa táplálhatja a méheket. A kislevelű hárs a zor
dabb és kevésbbó jó termőhelyeken is kifogástalanul 
tenyész (8—900 m. magasságig). Gyorsnövekvésű, de 
csemetekorában a hő és fagy iránt érzékeny.

Mühle kertészete (Temesvár) a 300 cm. magas hársfa *
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darabját 2 koronáért, 100 darabot pedig 180 koronáért 
árusítja.

A gyógynövénykereskedelemben «flores tiliae# néven 
ismerik virágait. Ezekről a zürichi «Revue de la Dro- 
guerie» 1914. évi áprilisi száma azt Írja, hogy az első 
kézben levő készletek majdnem teljesen elfogytak és a 
jövő termés megérkeztéig nagy hiány lesz belőle. A bu
dapesti «Droguista Közlöny# pedig a következőket írja: 
«Flores tiliae# tudvalevőleg csak igen kevés termett 
1914. évben, a készletek már erősen megcsappantak s 
alig lesz elég árú az új termésig.# Nem tudom, vájjon 
nem volna-e előnyös az erdészetre, ha legalább kis mér
tékben fenntartaná a hársfacsoportokat? Országútakat, 
utczákat, birtokhatárokat érdemes volna vele befásítani.

A hársfa virágait megszárítva teának használják. 
Virágját junius—júliusban, nyílásakor szedik, melyeket 
vékony rétegben árnyékos, szellős helyen (csűr, padlás) 
szétterítve megszárítanak. Négy kilogramm friss virág
ból egy kilogramm száraz gyógynövény lesz, melynek 
métermázsánként 80— 140 korona az értéke.

A bodza (Sambucus nigra S.). Bódító, erős szagú 
virágait és az ebből képződő bogyótermését igen kere
sik. Virágja a flores sambuci; bogyóiból ízt főznek, 
szárított bogyója pedig fructus sambuci néven ismere
tes. Virágjait május végén kell szedni, mikor még nem 
hullanak. A virágzatot nyelestől levágva szárítják. Ned
vesen nem szabad szedni s legjobb madzagra akasztva 
szárítani. Hat kilogramm nyersvirág egy kilogramm 
száraz virágot ad. A nyelétől megtisztított száraz virág
zatot zabrostán dörzsölik át, a melyen az apró virágok 
áthullanak. Elsőrendű árú métermázsája 48 korona. 
A szeptemberben szedett friss bogyók mázsája 20 korona.

A borsosmenta (Mentha piperita L.) illő olajat tar
talmazó szárából és leveléből a mentaolajat, — ebből 
pedig a keresett mentolt állítják elő. Levelét ezenkívül 
teának is használják. Nagyban olaj előállítás czéljából, 
kicsiben pedig tealevél előállítására termelik, mely azon
ban sok munkát ad. Dugvány útján szaporodik. Mühle 
kertészetében (Temesvár) 1 adag mentamag 50 fillér, 
1 palánta 30 fillér, 10 palánta 2'50 K. Szárítás után 
gyapjúzsákba kell szorosan csomagolni. Ára szárral szá
rítva 60—80 K, lefosztva 120— 200 K. Egy kát. holdon 
1600 korona nyers jövedelmet is ad.

*1 méhfű (Melissa officinalis L.) kát. holdanként 
2000 korona nyers jövedelmet is adhat.

A kerti majoránából (Origanum majorana L.) nagy 
a kivitel s olajnak, fűszernek, illatszernek, teának dol
gozzák fel. Ára 80— 160 fillér. Kát. holdanként 400 ko
rona tiszta jövedelem érhető el. Száraz vidékre nem való.

A nagy jövedelmezőségekre vonatkozólag idézem a 
napokban elhunyt Bodiczky Jenő dr. megjegyzését: 
«Csak azt ne higyje senki, hogy bármiféle vállakózással 
máról-holnapra gazdag emberré válhatik a gazdaember. 
A termőföld nem lutri s a gazda foglalkozása nem lut
rizás ! De a ki élelmes, szemfüles, az meg fogja érni, 
hogy innen is, onnan is csurran.#

A hasznos kömény (Carum carvi L.) világkereske
delmi czikk. Fűszernek, likőrnek, orvosságnak dolgoz

zák fel s hazánkban is óriási árkülönbözetnek van alá
vetve. 1914 május hóban az árjegyzés szerint Nógrád 
megyében métermázsája 66 korona, ugyanakkor Pozsony 
megyében 200 korona volt.

Mustár (Sinapis L.) hazánkban kevés terem, holott 
szinte'n jelentős czikk. Ellensége a földi bolha. Zsíros 
olajat és hólyaghúzó illő mustárolajat tartalmaz. Az 
olajtól mentesített magvaknak lisztjéből eczeltel, czukor- 
ral és fűszerrel sűrű pépet: mustárt főznek, a melyből 
nálunk nagy a behozatal. A mustár elvetéstől aratás g 
munkát nem kivan. Óriási áringadozásnak van alávetve; 
ára 20—80 korona métermázsánként.

A z  édes ánizs (Foeniculum officinale Al.) mindig 
kész piaczot talál. Métermázsája 60 korona.

A vadontermő gyógynövények közül első sorban a 
legjelentősebbet, a maszlagos nadragulyát (Atropa bel- 
ladonna L.) említem föl. Évelő, hosszú gyökerű, nagy
levelű növény, mely főként bükkerdők vágásaiban talál
ható. Leveleit Herba atropa belladonnae néven árusítják. 
Dohányra emlékeztető, zsíros tapintású levelei igen ke
resettek, mert már ritkul, pedig nagyon fontos orvos
ságot, az atropint tartalmazza. A hol megterem, egy-egy 
munkás naponként 30—40 koronát is megkeres. A Car- 
pathia R.-T. nagy súlyt helyez a nadragulyára, melynek 
nemcsak a tiszta levelét, hanem az egész növényt is 
megveszi; nem fektet súlyt arra, hogy az szép zöld 
legyen. Az árakat azonban csak minta alapján tudja 
meghatározni. Elsőrendű szép zöld levél métermázsája 
60—70 korona, másodrendű 50 korona, harmadrendű 
40—48 korona. Száraz, barnás 32 korona. Természe
tesen ezek az árak is változnak. Szellős helyen szárít
juk, forgatva a leveleket, melyeket minőségük érdekében 
nem szabad összegyűrni. A helyesen szárított levél zöld 
színű marad. Legjobb virágzás kezdetén szedni. Hat 
kilogramm nyers levél egy kilogramm száraz levelet ad. 
Hogy mérges és hogy milyen az alakja, azt minden 
erdészeti altiszt ismeri. Még felemlítem, hogy a levele
ket 2—3 éves növényről kell szedni; gyökerét 3 éves 
korában szintén értékesíthetjük.

.1 kapcsos korpafű (Lycopodium clavatum L.) he
gyes vidékek fenyveseiben leggyakoribb. Augusztus — 
szeptemberben zárt edénybe szedjük nyeles füzéreit és 
otthon kikopogtatjuk belőlük a liszthez hasonló spóra
port. Ára métermázsánként 200—350 korona.

A  boróka (Juniperus commuDÍs L ). Feltétlenül ér
demes szedetni, mert nagyon keresett czikk. Gyógy- és 
füszerárú meg borovicska készül a megérett bogyójából. 
Mint Ajtay Jenő írja, azelőtt 12— 14 korona volt méter
mázsája, jelenleg 16—18—20 korona; szembecslés út
ján meg sem Ítélhető mennyiségeket lehet összeszedni.

A fehér zászpa (Yeratrum album L.) mérges nö
vény, melynek tőkéjét veszik. Ára 27—30 korona méter
mázsánként.

Az őszi kikiricsnek (Colchicum autumnale L.) jú
niusban kell gyűjteni bámuló toktermését, mely meg
száradva (de nem a napon) a csúcsán kinyílik; ekkor 
kicsépeljük a magvakat. Az egész növény roppant mér
ges. A magvak métermázsájának ára 90 korona.
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A foltos bürök (Conium maculatum L.) szemetes 
helyeken julius—augusztusban virágzik. Mérges. Levelét 
júniusban kell gyűjteni. Az éretlenül szedett megszárí
tott mag ára métermázsánként 20 korona, a levele pedig 
16—30 korona. Nem igen keresett, de a Caipathia R.-T. 
mégis veszi.

A bolondüó beléndek (Hyoscyamus niger L.) mér
ges növény, mely májustól augusztusig virágzik; közön
séges, mindenütt található gyom; levelei és magja a 
legkeresettebb hazai vadontermő gyógynövények egyike. 
Hat kilogramm nyers levél egy kilogramm száraz leve
let ad. Az elsőrendű világoszöld levél ára 50— 75 ko
rona mótermázsánként, a harmadrendű barnás 24—28 
korona. Leveles szár 50 korona. Gyökerét is szokták 
vásárolni. Május hónaptól kezdődőleg lehet szedni, még 
pedig lesarlózva az egészet szárastul; otthon azután le- 
fos2tjuk leveleit.

A csattanó maszlag (Datura Stramonium L.) nagy 
fehér virágából diónagyságú tüskés toktermés keletkezik. 
Nagyon elterjedt gyom; júliustól szeptemberig virágzik. 
Igen mérges. A maszlag leveleit, melyek hazánkban 
ugyan nem igen találnak vevőre (a Carpathia R.-T. 
azonban veszi) júliusban kell szedni, de nem szabad 
azokat összegyűrni. Megszáradás után zsákban szállít
juk. Métermázsája 30—42 korona, másodrendűé 15 — 
20 korona.

A molyhos ökörfark-kóró (Verbascum thapsus L.) 
két méter magasságot is elérő növény erdők szélein, 
átmentén, napos, homokos dombokon julius— augusz
tusban virágzik. Virágainak szedése és szárítása a lehető 
legkényesebb, de ki is fizeti magát. A fő, hogy a sárga 
virág megtartsa színét; azért száraz időben a délelőtti 
órákban szedjük és délután meg is szárítjuk. A virág 
zöld része fölösleges. A virágokat forró najjon szárítjuk, 
ha ezt nem lehetne, akkor legalább a takaréktűzhely 
fölé terítsük ki, —  de legjobb ez utóbbit nem koczkáz- 
tatni, mert a készlet rendszerint megbámul. A virágo
kat pontosan lemérjük és vastag papírral kibólelt do
bozban (hogy nedvesség ne érje) a száradás után 
azonnal küldjük a kereskedőnek. A kifogástalanul 
szárított aranysárga virág métermázsájának ára 260— 
280 korona.

A kökény (Prunus spinosa L.) szárított virágai teául 
szolgálnak. Métermázsája 100 korona. Kovácsics Lajos 
gyógynövénykereskedő (Zsebeháza, posta és vasút: Ma- 
gyarkeresztur, Sopron megye) pedig a kökény május— 
júniusban hántott héját is megveszi. Nevezett 16 éve 
foglalkozik gyógynövénytermeléssel és gyűjtéssel és az 
ismeretes fajtákat mind termeli.

Ezek lennének a legfontosabb gyógynövények, me
lyek feltétlenül értékesíthetők. Természetesen ezenkívül 
még számtalan fajt termelnek, szednek és vesznek.

A gyógynövényekkel foglalkozó művek közül Páter 
Béla dr. könyveit említem meg mint olyanokat, melyek 
direkt csakis a termelés-, gyűjtés- és értékesítéssel fog
lalkoznak. A legnagyobb műve «A vadontermő gyógy
növények, valamint a gazdasági melléktermékek gyógy
szertári értékesítésének rövid ismertetései*. A könyv

73 ábrával az Omge kiadásában jelent meg. Már két 
kiadást ért el. Ara 5 korona. Az első fejezetben a szerző 
az értékesítésről szólva a Carpathia R.-T. véleményét 
mondja el, hogy t. i. a kisgyüjtő egymagában nehezen 
boldogul; azért szövetkezeti alapon kell értékesíteni.

Gégesi Kiss Ernő m. kir. erdőtanácsos egyik czik- 
kóben írja, hogy « . . .  a Magyar Gazdaszövetség szol
gálja a közművelődós, az általános vagyonosodás a ki
csinyek szervezésének és vezetésének czóljait! . . . »  
E lelkes vezérkar mögött mint alvezéreket látjuk a 
harczvonalban előállani a neves politikusokat, főurakat, 
főúri hölgyeket, a budapesti egyetemi ifjúság körében 
alakult «Szécbenyi-szövetség» lelkes gárdáját, papokat, 
jegyzőket, tanítókat; de nem látjuk ott kellő számban 
az erdőtiszteket és erdészeti altiszteket!# Pedig e téren 
is ily szövetkezeteket szervezni nincs náluk hivatottabb 
személyiség!

«Milyen gyógynövényeket termeszszen a kisgazda ?» 
14 ábrával szintén Páter Béla dr. műve; ára 50 fillér. 
Két kiadást ért meg «A gyógynövények termesztésen 
is. 12 ábrával; ára 1 K 50 fill. Egy másik műve az 
Erdélyi Gazdasági Egylet kiadásában megjelent nltövid 
útmidatás a vadon termő gyógyító növények gyiijté- 
sére». 49 képpel. Szintén két kiadást ért meg. Ara 
2 korona.

Mezőgazdasági, sőt erdészeti szaklapjainkban is sok
szor lehet e kérdésről czikket találni. Mindez azt bizo
nyítja, hogy ez iránt a kérdés iránt élénk az érdek
lődés.

Budapesten a m. kir. \mezőgazdasági múzeum erdé
szeti osztályában szekrényekben vannak az erdei gyógy
növények kiállítva, a mint azokat Erancziaországban 
gyűjtik és a mint nálunk is kellene gyűjteni! A gyógy
növények termesztését Andrássovich Géza a ((Gazdasági 
Lapok#-bán megjelent czikkében országos érdekűnek 
tartja. Gyógynövény-kereskedelmi lap nálunk a «Drogista 
Közlöny#.

Gyógynövényeket a következő helyeken lehet ha
zánkban értékesíteni: Magyar Gyógynövény és Termény- 
kiviteli R. T. Budapest, VIII., Kőris-utcza 31. sz.; ((Car
pathia# Vegyipari R. T. Privigye (Nyitra megye.); Lévai 
Jenő gyógynövénykereskedő, Óbecse; Kovácsics Lajos 
gyógynövénykereskedő és termelő, Zsebeháza, posta 
Magyar-Keresztúr (Sopron megye); Bednárik József ta
nító, Nyitraszucsány, u. p. Bélaudvarnok; Rohr Jakab, 
kereskedő, Szeged; Szerdahelyi Károly gyógyszerész, 
Bógaszentgyörgy; Neruda Nándor gyógyárúkereskedő, 
Budapest, IV., Kossuth Lajos-u. 7.; 'Végre a m. kir. 
Gazdasági Akadémia gyógy n övén yiévé  Kolozsvár, 
mindenféle gyógynövényekre vonatkozó kérsdésre ingyen 
ad felvilágosítást.

A németek speciálisan e téren kiválóbb irodalmat 
nem mutatnak fel. A legmegfelelőbb e szakban Th. Meyer 
gyógyszorész «Arzneipflanzenkultur und Kráuterhandel# 
czímű műve, a mely a termesztéssel, a kezeléssel és 
értékesítéssel foglalkozik. Németországban szintén élénk 
az érdeklődés a gyógynövénytermesztés iránt. A könyv 
szerzője maga is foglalkozott a termeléssel, ezenkívül
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nagykereskedők útján érdeklődött a legutóbbi években 
keresettebb gyógynövények iránt. 0  maga is arra törek
szik, hogy a gyógynövénytermesztés Németországban a 
mezőgazdaság egyik ágaként szerepeljen. Németországi 
szaklapok: a német drogisták szövetsége és a aFédé- 
ration Internacionale de l)rogistes» hivatalos lapja a 
«Der Drogenbándleri) Berlin, a «Drogisten-Zeitung» 
Leipzig; kevósbbé jelentős a «Drogisten-Zeitung» Wien 
stb. Gyógynövényeket külföldön a következő helyekén 
lehet értékesíteni: Gehe u. Co. A. G., Chemische Fab- 
rik Dresden-N. ; Cásar u. Loretz, Halié a. S .; Wilhelm 
Kathe, Halle a. S .; J. Bernhardi, Leipzig; Albrecht 
Heerdegen, Niirnberg 1. Kriiuter-Grosshandlung, Brief- 
fach 28. stb.

A vadontermő gyógynövények gyűjtése erdészeti al
tisztjeinknek mindenképen ajánlható. Szükségtelen itt 
bármiféle befektetés és a fiatalokat és az öregeket is 
lehet vele foglalkoztatni. E czikk korántsem kimerítő, 
de elég arra, hogy az adott útmutatások nyomán ha
ladhasson, a kinek ehhez kedve van és aki az erdőben, 
réten pusztuló értékeket saját részére akarja felhasz
nálni. Szükséges azonban, hogy mindenki a körülményei
nek megfelelő alapos tudást könyvek, kereskedők stb. 
útján megszerezze. Tudás nélkül csak hiábavaló fárad
sággá és bosszúsággá lesz a várható haszon.

Mielőtt befejezném soraimat, közlöm még a «Car- 
pathia» R. T. alábbi nyilatkozatát, mely kivált olya
noknak, a kik mások gyűjtését és saját gyűjtésüket is 
értékesíteni akarják, útbaigazításul szolgálhat.

«A külföldi gyógynövénynagykereskedők, ha kész 
árút illetőleg direkt ajánlattal fordulunk hozzájuk, az 
árakat nagy mértékben leszorítják. Teszik ezt azért, 
mert a termelt árú többnyire kis ember kezében van, 
a ki azt úgy a belföldön, mint a külföldön egyszerre 
több ismert nagy háznak ajánlja. Ez által oly rengeteg 
ajánlat kerül a piaczra, hogy a-nagykereskedők abban 
a téves hiszemben vannak, hogy egy és ugyanazon fajta 
árúból nagy mennyiség termeltetett, a nélkül, hogy 
tudnák, hogy a sok oldalról ajánlott árú tulajdonkép 
egy kézben van. Egész máskép alakul ez a nagyterme
lőnél. A nagytermelő rendesen garantálni tudja a körül
belüli mennyiséget és minőséget és csak egyenként, ille
tőleg egy czégnek ajánlja a czikkét. Ha az nem re
flektál rá, fordul egy másik czéghez. Ezért nem ajánl
juk a kicsiben való termelést. Ellenben összeköttetéseink 
révén Ígérni tudjuk, hogyha talán magunk nem is vesz- 
szük meg az összes jelzett vadontermő gyógynövénye
ket, de tudunk időről-időre útbaigazítást adni, hogy hol 
és milyen áron értékesíthetők azok. Szükségtelennek 
tarjuk, hogy mindjárt a külföldi piaczokat keressék fel 
az érdekeltek, mert mint már jeleztük, nagyon gyakran 
szándékosan alacsony árajánlatot fognak kapni.»

Úgy hiszem, hogy az erdészeti altisztek értékelni 
fogják tudni e fontos mellékkereseti forrást és fel fog
ják használni az időt és alkalmat arra, hogy kerületeik 
erdőségeiben s gazdasági részein a gyógynövények gyűj
tésével, szedésével, megélhetésük alapját növeljék s a 
jólétet inkább biztosítsák.

A világ szőrmeárúkereskéűelme.

Abból az alkalomból,' hogy a világszerte híres lip
csei sokadalom* (Leipzige Messe) a folyó évben már- 
czius hó i-től 7-ig már megtartatott, s a melyen a 
forgalom igen jelentékeny részét a szőrmeárúval való 
kereskedelem képezi, nem lesz érdektelen, ha a világ 
szőrmeárúkereskedelméről rövid áttekintést szerzünk.

A világkereskedelembe évenkint közel 480 millió 
korona értékű szőrmeárú kerül forgalomba. Ezt a nagy 
mennyiségű szőrmét főleg a hideg kiima alatt élő szőr
més állatok szolgáltatják. Legértékesebb szőrméket Szi
béria mérhetetlen nagyságú erdőségei, továbbá Eszak- 
araerika és részben Eszak-Európa szolgáltatják. Ezeken 
a területeken a tisztán szőrméért való vadászattal és 
kereskodelemmel foglalkozók száma manapság már rend
kívül nagy s ezek a szőrmés állatokat nemcsak fegy
verrel ejtik el, hanem a legagyafurtabb módon is, mi
nők pl. hurok, kelepczék, csapdák, fogóvasak, vermek 
stb. pusztítják azokat. Afrika, Délamerika és Ausztrália 
már kevésbbé fontosak a szőrmeárúk forgalomba hoza
talára.

A szőrmeórúkereskedelem tárgyai lehetnek a külön
féle rágcsálók, róka félék, nyulak, vidrák, mormoták, 
nyeslfajokhoz tartozó állatok stb. szőrméi; továbbá a 
medve, farkas, kutya, macska, fóka, bárányfélék szőr
méi. Legdrágább ez idő szerint a szibériai ezüstróka 
szőrméje, melynek darabjáért — nagyság és minőség 
szerint —  8000— 12000 koronát is adnak. Hasonló nagy 
árakat érnek el az ochotski tenger partjai mentén ho
nos tengeri vidra szőrméjéért is. Az említetteken kívül 
igen fontos tárgyai még a szőrmekereskedelemnek a 
czoboly, a hermelin, a fóka, az északamerikai hód és 
a chinchilla is. A  szibériai mókusok szőrméjéből évente 
mintegy 6 millió darab, a pézsmapatkány szőrméjéből 
körülbelül 8 millió darab kerül forgalomba. A sarki 
nyúl, opossum és az ázsiai mormota szőrméiből is 
rendkívül sokat szállítanak a szőrmepiaczokra.

A nagymértékű pusztítás folytán a szőrmésállatok 
egynémelyik faja már is jelentékenyen megapadt. így 
például a Cordillerákban, Chilében és Peruban élő — 
peleformájú és ürgeszerű életmódot folytató — puha 
és finom szőrű chinchilla gereznájából (a gerezna leg
kedveltebb • színe az ezüstszürke) manapság már csak 
mintegy 500—600 drb és a tengeri vidrából csak 250— 
350 darab kerül évente forgalomba.

Az értékesebb szőrmevadak teljes kipusztulásának 
megakadályozása czéljából egyes államok kormányai az 
utóbbi időkben kimélési időt rendeltek el. Szibériában 
és Északamerikában újabban már oly telepeket is léte
sítenek, a melyek feladata a világkereskedelem tárgyát 
képező szőrmés állatok szőrméjének okszerű nyerésén 
kívül azok tenyésztése, ápolása, s megfelelő kímélése.

Az ázsiai szőrmék eladási helyei: az Uraitól keletre

* A sokadalmakon a különféle világ- és országrészek eladói 
és vevői találkoznak. A forgalmat rendszerint a nagykereskedők 
és gyárosok csinálják, a kik a kiskereskedőket látják el árúkkal
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fekvő írbit, továbbá európai Oroszországban Moszkva 
és végül az augusztusi világhírű sokadalmáról híres 
Nisni-Novgorod. Az amerikai szőrmék főelárúsító he
lyei New-York és London.

A világ kidolgozott szőrméinek első piacza London
ban és a második a Németbirodalomban Lipcsében 
(Leipzig) van, a hol a város egyes utczáiban tisztán 
szőrmeárúkereskedelemmel foglalkoznak. Ezekben az ut- 
czákban láthatni a palotaszerű, több emelet nagyságú, 
és a különféle szőrmeárúk kezelésére és kereskedelmük 
lebonyolítására berendezett nagyszabású szőrmeárúnagy- 
kereskedőházakat. Lipcsébe évenkint mintegy 50— 60 
millió korona értékű kidolgozott szőrmét hoznak, a 
melyeknek csak mintegy Vs-a marad Németországban. 
A Németbirodalomnak az 1912. évben mintegy 230 
millió korona értékű szőrmeárúbehozatala és mintegy 
254 millió korona értékű szőrmeárú kivitele volt. T.

Gazdasági tanácsadó.
Baromfiak a gyümölcsösben. Egyik gazdasági lap

ban olvastam, hogy a baromfiak mindenkor beereszt- 
hetők a gyümölcsösbe. Én azt tartom, hogy a baromfiak 
közül — a ludakat kivéve — minden fajt be kell eresz
teni a gyümölcsöskertekbe, ha azt akarjuk, hogy sok és 
féregmentes terményünk legyen.

Milliókra megy a kár határainkban az által, hogy 
gyümölcsöseinkben nem legel baromfi, nincs ingyenes 
féreg- és rovarpusztító napszámos s a földet nem trá
gyázza, nem porhanyítja, nem levegőzi ez a fürge, dol
gos állathad.

Eltekintve attól a kártól, a melyet a rovarok ezrei 
okoznak gyümölcsterméseinkben, kár az is, hogy a gyü
mölcsösökben nem tenyészik baromfi, a hol pedig nagy 
mennyiségben sikerrel volna tenyészthető.

Ezelőtt 12— 14 évvel több gyümölcsösben rendeztem 
be baromfitelepet, a melyek sikere bámulatos volt.

Különösen alkalmasok e czélra az olyan gyümöl
csösök, a melyek be vannak kerítve, miáltal a barom
fiak őrzése könnyebb. A bekerítés egyébiránt ma már 
a nemes és értékes gyümölcsöt termő kertekben oly 
szükséglet, a mely elől kitérni alig lehet.

A gyümölcsös kertek tulajdonosai tehát igyekezze
nek saját jól felfogott érdekükben tyúk, pulyka- és kacsa
tenyészeteket beállítani; ez a három faj megfér egymás 
mellett, és hogy egész nyáron át legelőjük legyen, nem 
kell mást tenni, mint a gyümölcsös kertet kétfelé vá
lasztani, két baromfi, óllal ellátni, a hol az egyik rész
ben 4—6 hétig fog az állomány tartózkodni, s ha azt 
kiélte, kilegelte, áthelyezzük az egész társaságot a má
sik részbe, hol új és bő legelőt talál úgy növényi, mint 
rovareleségben.

Külföldön, különösen Németországban, nincs gyü
mölcsös baromfi nélküF — de van is ott remek szép, 
egészséges és sok gyümölcs.

Ilyen gyümölcs- és baromfi- gazdaságra mi is szert 
tehetünk, ha egy kis befektetéstől s munkától nem 
riadunk vissza. Hreblay Emil.

A  kullancsok és a tejhozam. Az Északamerikai 
Egyesült-Államok déli államaiban a kullancsok nagyon 
hátráltatják a szarvasmarhatenyésztést, mert egyfelől 
terjesztik a texasi lázas (a nálunk előforduló vérfesték- 
vizeléssel vagy erdőkórral rokon betegségek) és mert 
másfelől vért szívnak az állatokból és így a texasi láz
tól mentes állatok testsúlygyarapodását és tejtermelését 
is csökkentik. Az utóbbi módon előállott nemzetgazda
sági kárnak szabatosabb megállapítása czéljából két nyár 
folyamán gyakorlati kísérleteket végeztek, olyan módon, 
hogy majdnem ugyanannyi tejet adó és ugyanúgy ta- 
karmányozott negyven tehén közül húsz tehénen zavar
talanul hagyták a testükre jutott kullancsokat, húsz 
tehénről pedig a kullancsokat eltávolították. Az ered
mény az lett, hogy a csak kevés kullancs által megtá
madott tehenek fejenként és naponként 18’6%-kal ke
vesebb tejet adtak, mint a kullancsok ellen megvédett 
tehenek; a kullancsoktól erősen megtámadott tehenek 
tejhozamának apadása ellenben 48‘4% -ot tett ki. E mel
lett az utóbbiak fejenként 4*2 kg.-ot veszítettek testsú
lyukból, ellentétben a kullancsoktól ment állatoknak 
fejenként 20 kg.-ot tevő súlygyarapodásával. A kullan
csok eltávolítása czéljából a test bepermetezése arzénes- 
savoldattal vagy az állatok úsztatása ilyen oldatban az 
első alkalommal 3—5 napon át a tejhozamban 5’ 1%-ot 
tevő apadást eredményezett, a további hasonló eljárá
sok után azonban az apadás már csak 1%-ot tett ki. 
Ezt a veszteséget azonban bőven kárpótolta a kullan
csok eltávolítását követő időben a tejhozamnak jelen
tékeny, még pedig 16*6% -át tevő növekedése.

(A «Nemzetközi Mezőgazdasági Intézete közleményei.)

Kell-e a kukoriczát töltögetn i? Nálunk még min
dig általánosan szokásos a kukoriczának töltögetése, 
pedig, mint azt számos, különösen amerikai, de már 
hazai példa is mutatja, ez a munka fölösleges, illetve 
ugyanazt, sőt szebb és jobb eredményt érünk el, ha 
töltögetés helyett csak egyszerű kapálást alkalmazunk. 
A töltögetés u. i. különösen, ha úgy végzik, mint nálunk 
általánosan szokták, erősen szárítja a földet. Nagyobb 
fölületet ad az elpárolgáshoz és e mellett az egyes tövek 
között csupaszon maradt föld rendkívül gyorsan páro
logtatja nedvességét. Ez az oka azután, hogy a töltö
getett tengeriföldeken, a tövek között, a honnan a por
hanyó földet elhúztuk, néha olyan repedéseket találunk, 
hogy az embernek a tenyere is belefér. Ezt a túlságos 
kiszáradást megakadályozhatjuk, ha a tengerit nem töl
tögetjük fel, hanem csak simára kapáljuk. Az az aggo
dalom, hogy a nem töltögetett tengeriben több kárt tesz 
a szél, többnyire alaptalan. Ha a tengeri alá a földet 
ősszel jó mélyen megszán tjük úgy, hogy annak gyökere 
jó mélyen megkapaszkodhatik, akkor nem kell attól tar
tanunk, hogy a szól nagyobb kárt tesz benne, mint a 
töltögetett kukoriczában. ( Gazdaszövetség.}

Szíjkenőcs készítése. Igen jó  szíjkenőcs készítésé
nek módját ismerteti a német «Ledertechnische Rund
schau)), melyet bárki maga is elkészítheti. Az eljárás
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a következő: 800 gr. faggyút és 4 gr. ricinusolajat 
tűzön felolvasztunk és összekeverünk; a még forró 
masszához 16 gr. gummiport és 80 gr. porrátört boraxot 
adunk és ezt addig keverjük, míg a kenőcs teljesen ki
hűl. Ezzel a kenőcscsel azután a szíjak mindkét 
oldalát puha kefével bekenjük. A lap a kenőcsöt dicséri.

Különfélék.
A * Hadsegélyező Hivatal# feladatairól. A háborús 

jótékonysági intézmények homlokterében kétségkívül a 
m. kir. honvédelmi minisztérium által felállított «Had- 
segclyező Hivatal•> áll, a mely mindjárt a háború ki
törése után a király parancsára létesült, hogy központi 
szerve legyen Magyarország területén az önkéntes segély
nyújtásnak és irányítója a jótékonysági cselekvéseknek.

Miután a háború ez alkalmi alakulásra rendkívüli 
kötelességeket hárít, az elengedhetetlen együttműködés 
érdekében szükséges, hogy lapunk t. olvasóinak figyel
mét reá tereljük a Hadsegélyező Hivatalra.

A Hivatal tevékenységi és működési köre főbb voná
saiban az, hogy alapot gyűjt a katonák özvegyei és 
árvái, valamint a rokkantak részére, segíti a harcztéren 
küzdő katonákat és eljuttatja hozzájuk az áldozatkész 
közönség szeretetadományait, ruhanemüeket oszt ki a 
rokkantaknak, a katonai özvegyeknek és árváknak és 
minden téren segítője, gyámolítója a háború szeren- 
csétleneinek.

A Hivatal által kezelt jótékonysági alapok összege 
már meghaladta a két milliót, természetbeni gyűjtésé
nek eredménye pedig a három millió koronát.

A direkt gyűjtéseken kívül a Hivatal czéljainak szol
gálatában állanak:

1. A Magyar Nők Korona Alapja, melynek tagja 
lehet minden magyar asszony és leány, a ki legalább 
egy koronát fizet az alap pénztárába. A teljes bevétel, 
mint a többi gyűjtésektől elkülönülő alap, a katonai 
özvegyeké és árváké. Az adományok hivatalos emlék
szelvények ellenében történnek, a melyek a Hadsegé
lyező Hivatalnál és vidéken a Hadsegélyező Hölgybizott
ságoknál szerezhetők be.

2. A 'Nemzeti áldozatkészség szobrának alapzatára 
és a lovas alak pánczólzatára illesztendő bronzlemezek 
jövedelme felerészben az özvegyeké és árváké, felerész
ben a rokkant katonáké. Ezt az akcziót a Gyors Segély 
.Gigászta Alappal együttesen viszi keresztül a Had
segélyező Hivatal. E bronzlemezek az adományozó nevé
vel ellátva, két korona minimális áron foglalhatók le.

3. Az alakulóban lévő Hadsegélyező Szövetségbe be
léphet mindenki, a ki öt éven keresztül évi egy korona 
tagsági díj fizetésére vállal kötelezettséget. Ennek a szö
vetségnek teljes jövedelme felerészben az özvegyeké és 
árváké, felerészben a rokkantaké. Vidéken a szövetség 
akczióit tagsági ívvel a tanítóság hazafias áldozatkész
séggel intézi.

4. Családi- és egyéb gyűjtőpersely eket hozott for
galomba a Hivatal; a családi perselyek 40 fillér árban

Budapesten, IV., Kossuth Lajos-utcza 12. szám alatt, 
vagy a Hadsegélyező Hivatalnál, (Képviselőház) rendel
hetők meg. Vidéki megrendelések utóbbi helyre inté- 
zendők. A befolyó összegek fele az özvegyeké és árváké, 
fele pedig a rokkantaké.

5. Gyűjti a Hivatal a közönség természetbeni sze
retetadományait élelmi és élvezeti czikkekben, pénzbeli 
adományokat a harcztéren lévő és Magyarország terü
letén kiegészülő közös-, honvéd- és népfelkelő-csapatok 
részére, — és az adományokat eljuttatja a hareztérre.

6. Elfogad és gyűjt minden fajta pótruházatot és 
felszerelési tárgyakat a harcztéren lévő csapatok részére.

7. Forgalomba hoz jelvényeket, emlékérmeket, emlék
lapokat, csataképes levelezőlapokat, egyéb mű-, dísz- és 
használati tárgyakat, melyek a Hadsegélyező Hivatal 
jelvény-, emlékérmével diszítvék. Jótékonysági bélyege
ket és számolóczédulákat ad ki, üzleti számlákat, levél
papírokat és névjegyeket jótékonysági bélyegzővel lát el. 
Mindezek jövedelme az özvegy- és árva-alapé.

8. Gyűjt férfiruházati tárgyakat a katonai kötelék
ből elbocsájtott rokkantak részére. Női- és gyermekruhát 
a katonák özvegyei és árvái számára.

9. Elfogad készpénzt, arany-, ezüst- és egyéb érték
tárgyat, képet, szobrot, stb. az özvegy- és árva-alap 
javára.

10. Azokat a hozzá érkezett élelmi czikkeket, a me
lyek a hareztérre való szállításra nem alkalmasak, érté
kesíti, s a befolyó összeget az özvegy- és árva-alaphoz 
csatolja.

A közönség forduljon bizalommal és szeretettel min
den hadsegélyezö ügyben a Hadsegélyező Hivatalhoz, 
mely a legnagyobb készséggel és díjtalanul ad tanácsot 
és felvilágosítást. Elintéz a lehetőséghez képest ez irány
ban minden kívánságot. Felkarolja a háború szeren
csétlenéit, segíti a rászorulókat.

A Hadsegélyező Hivatal vezetősége a Képviselőház 
palotájában van. Átvételi különítménye és nagy raktára 
Budapesten, IV., Váczi-utcza 38. szám alatt található 
és ide czímzendők az élelmi- és élvezeti czikkeket, ruha
neműeket, stb. tartalmazó csomagok, ládák. A pénz
küldeményeket a Hivatal pénztára (a Képviselőház föld
szintjén) veszi át. A gyűjtő- és propaganda osztály 
(Képviselőház, földszint) az összes jelvényekre és egyéb 
kiadványokra vonatkozólag szívesen szolgál szóval vagy 
írásban útbaigazítással. Ugyanitt van a Nemzeti áldozat- 
készség szobrának végrehajtó-bizottsága is.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Ki
tüntetést kaptak: Balás Dezső, m. kir. segéderdőmérnök, 
ra. kir. tart. tüzérzászlós (vitézségi érmet). Balás Emil, 
m. kir. erdőmérnök, m. kir. tart. honvédhadnagy (leg
felső elismerést). Györke István, m. kir. erdőmérnök, 
cs. és kir. tart. tüzérfőhadnagy (legfelső elismerést). 
Jákói Endre, m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. 
tart. tüzérzászlós (vitézségi érmet). Az ellenség előtt el
esett Jurán Miksa, m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. 
tart. hadnagy (a katonai érdemkereszt III. osztályát a 
hadi ékítménynyel). Tárczy Pál, m. kir. erdőmérnök-
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gyakornok, m. kir. tart. lionvédhadnagy (legfelső elis
merést két ízben).

Megsebesültek: Krause Ágost, m. kir. segéderdőmór- 
nök, cs. és kir. tart. fővadász. Tárczy Pál, m. kir. erdő- 
mérnökgyakornok, m. kir. tart. honvédhadnagy (két 
Ízben).

Elesett: Kakódy Dániel, kir. segéderdőmérnök, m. 
kir. tart. tüzérhadnagy.

Hadi fogságba jutottak : Kriska Samu, m. kir. erdő
mérnök, es. és kir. tart. vadászhadnagy. Krause Tivadar, 
m. kir. erdőmérnök, m. kir. tart. honvédhadnagy (Sterli 
Tornak). Pap Sándor, m. kir. segéderdőmérnök, cs. és 
kir. tart. tüzérhadnagy (Yerchnija Mullij). Szilvay József, 
m. kir. segéderdőmérnök, m. kir. tart. honvédhadnagy 
(Woroncsek).

Halálozás. Pataki József, a szászsebesi m. kir. erdő
hivatal kerületében alkalmazott m. kir. főerdőmórnök, 
munkás életének 50-ik, ügybuzgó hivatalos tevékeny
ségének 27-ik évében, junius hó 8-án hirtelen elhunyt.

Oláh Gyula a marosvásárhelyi m. kir. állami erdő
hivatal kerületében alkalmazott m. kir. erdőmérnök- 
gyakornok, a cs. és kir. 61. gyalogezred tartalékos had- 
apródja, márczius hó 3-án a hazáért hősi halált halt.

A negyvenkét czentiméteres ágyúról. Dr. Seume, 
a német negyvenkét czentiméteres mozsárágyuk feltalá
lója és szerkesztője előadást tartott világhírű találmá
nyáról. Az egész löveg súlya 88.750 kilogramm, alap
lapja 37.500 kgr. A cső hosszúsága 5 méter, a lövedék 
súlya 400 kgr., hossza pedig 1*26 m. A lövegnek 172 
alkotórésze van s szállításához 12 vasúti vaggon szük
séges. A löveg alapzata nyolcz méter mélységre van be
falazva. Lüttichet 22-8 km. távolságból lőtték. A löveg 
találási biztossága 1 és 3 méter között ingadozik. A 
Lüttichre irányzott első lövésnél 1700 ember, a máso
diknál 2300 ember esett el. Lüttichre öt lövést tettek. 
Namur-ra és Maubeuge-ra kettőt-kettőt. A löveg fölsze
relése 25—26 óra hosszat tart, az irányítás, miután 
más ágyukkal megállapították a távolságot, 5 — 6 óra 
hosszat. A tüzelésnél a tüzérek szemükre, szájukra, or
rukra s fülükre védőt tesznek s hasra kell feküdniük. 
Négy kilométernyi körben a tüzelésnél minden ablak 
betörik. Egy lövés, a lövedéket is beleszámítva, 13.200 
koronába kerül. Az egész löveg alá is van aknázva s 
a vezető mérnök köteles veszély esetén a löveget leve
gőbe robbantani. A löveg kezelését 260 főnyi személy
zet látja el.

Gummipuhító oldat. Mindennemű tárgyak, melyek 
gummiból készültek és idővel megkeményedtek, ismét 
megpuhulnak, ha azokat V* óra hosszat egy rész am
móniák és két rész vizben áztatjuk.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Kérelem. Tisztelettel felkérjük mindazon t. tagjain
kat, a kik a tagsági díjakkal hátralékban vannak, hogy 
hátralékaikat a Szövetség pénztárába befizetni szíves
kedjenek. A vezetőség.

Nyugtázás. A Szövetség pénztárába folyó évi junius 
hó 10-ig tagsági díj czímén befolyt:

Módla János, Kerekes Károly és Merza Györgytől 
4 —4 K. Mottl Rezső, Yolf Rezső, Köves Reinhold, Láng 
Károly, Barna Vendel és Kovács Jánostól 2— 2 K.

Hivatalos közlemények.
7035.

Körrendelet valamennyi közigazgatási bizottságnak, 
magyar- és horvát-szlavonországi kincstári erdő- 
igazgatóságnak, főerdőhivatalnak, a kir. erdőfel
ügyelőségeknek, az állami m. kir. erdőhivataloknak, 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnak, a selmecz- 
bányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskolának, 
a központi erdészeti kísérleti állomásnak és a m. kir. 

erdőőri szakiskoláknak.
(A  felesketett erdőtisztek és erdőőrök szolgálati fegyvereinek adó- 

mentessége tárgyában.)

Kapcsolatban 1914. évi 70858. sz. körrendeletemmel* 
értesítem, hogy a felesketett erdőtisztek és erdőőrök 
által adómentesen tartható fegyverek tárgyában a m. kir. 
pénzügyminiszter úr pótlólag a következő rendeletet 
adta ki;

«1914. évi 132.231. szára. Körrendelet, valamennyi 
m. kir. pénzügyigazga'ósághoz, — kivéve a székesfővá
rosit — és a székesfővárosi m. kir. adófelügyelőhöz. 
Miheztartás és a kételyek eloszlatása végett kijelentem, 
hogy az 1914. évi ('Pénzügyi K özlöny 19. számában 
megjelent 1914. évi 29844. sz. körrendel etemben emlí
tett és a fölesketett erdőtisztek és erdőőrök által szol
gálati czélra adómentesen tartható egy darab golyós 
és egy darab serétes lőfegyver fegyveradómentessége 
akkor is fennáll, ha az illető fölesketett erdőtiszt vagy 
erdőőr a gondozására, felügyeletére, vagy őrizetére bízott 
területen rendezett vadászaton az említett fegyverekkel, 
hivatali állásából és szolgálatából kifolyólag vesz részt. 
Budapest, 1915. évi április hó 14-én. A miniszter he
lyett: Pap s. k. államtitkár.#

Erről Czimet tudomásul s az érdekelt alkalmazot
takkal leendő közlés végett értesítem.

Budapest, 1915. évi május hó 19-én.
A miniszter rendeletéből:

fíoth Lóránt,
miniszteri tanácsos.

k Lásd: «Az Erdő# 1U14 évf. 238. oldal. Szerk.
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Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(K érjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)

Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére meg
engedem, hogy Hnbay Zsigmond főerdőtanácsos saját kérelmére 
végleges nyugalomba helyeztessék s ebből az alkalomból neki 
sok évi hű és hasznos szolgálatai elismeréséül a miniszteri taná
csosi czimet adományozom.

Kelt Bécsben, 1915. évi junius hó 11-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Br. Ghillány Imre s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Pető Lajos 
kir. erdőfelügyelőt Kassáról Szegedre, Bogdán Géza kir. erdő
felügyelőt Nagyszebenből Kolozsvárra, Kolosy Béla kir. erdőfel
ügyelőt Nagyváradról Pozsonyba, dr. Hoffmann Gyula kir. erdő
felügyelőt Máramarosszigetről Nagyváradra, Goró Ferencz kir. 
drdőfelügyelőt Déváról Turóczszentmártonba s egyidejűleg meg
bízta az ottani kir. erdőfelügyelőség vezetésével; továbbá meg
bízta Czirora József kir. erdőfelügyelőt a kassai, Pászthy Ferencz 
kir. erdőfelügyelőt pedig a nagyszebeni kir. erdőfelügyelőség 
vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Deák János 
m. kir. erdőtanácsost Désről Hajdúböszörménybe (erdőgondnok
nak) és Sallak János m. kir. segéderdőmérnököt Déváról Désre 
(erdőgondnoknak).

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Lágler Gyula 
főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott m. kir. erdő
tanácsost Visegrádról Lippára (főnökhelyettesnek), Terényi Sán
dor m. kir. erdőtanácsost Lippáról Lúgosra (erdőrendezőnek), 
Becker Róbert m. kir. erdőmérnököt pedig Lúgosról Lippára 
(erdőrendezőnek).

Az ungvári m. kir. főerdőhivatal főnöke Sehvanda József 
m. kir. erdőőrt m. kir. főerdőőrré, —  ifj. Malinics Péter, Leck 
István, Pfau Jenő és Stefurovszky István I. oszt. m. kir. erdő
legényeket, továbbá Gabrián György II. oszt. m. kir. erdőlegényt 
m. kir. erdőőrökké, —  Szedlák János, ifj. Horváth Ágoston és 
Egry Dániel II. oszt. m. kir. erdőlegényeket és Hrabár Antal 
II. oszt. m. kir. segéderdőőrt I. oszt. m. kir. erdőlegényekké, —  
Karapa József és Vaskó László IL oszt. m. kir. segéderdőöröket, 
Havasi Béla és legifj. Gajdos István napibéreseket H. oszt. 
m. kir. erdőlegényekké, —  Miller András napibérest pedig II. 
oszt. m. kir. segéderdőörré nevezte ki.

A  gödöllői m. kir. erdőhivatal főnöke Bliszmann Barna, 
Ottó Ferencz és id. Papp Mihály m. kir. erdőőröket m. kir. fő- 
erdőőrökké, —  Czillik Károly m. kir. erdőőrt a bustyaliázai m. 
kir. erdőhivatal kerületéből, továbbá Hümpfner Antal, Gráff 
Mihály, Iíácz József, Maszlagi Géza, Tihanyi István, Bujtás 
József m. kir. segéderdőőröket és végül Gavra Alajos m. kir. 
erdőlegényt m. kir. erdőőrökké, —  Haverük István, Bárkái Já
nos és Szkaczil Géza szakvizsgázott erdőőröket II. oszt. m. kir. 
erdőlegényekké, —  Kalcsó József szakvizsgázott erdőőrt, továbbá 
Ondrik Mihály, Vecsei Antal és Katók István napibéres kisegítő 
erdőőröket II. oszt. m. kir. segéderdőőrökké nevezte ki, — továbbá 
Gigler Ferencz II . oszt. m. kir. erdőlegényt a üppai főerdő- 
hivatal kerületéből I. oszt. m. kir. ercfőlegénynyé, — Farkas 
József és Tálas Ferencz II. oszt. m. kir. erdőlegényeket, továbbá 
Kiss József és Wizner Lajos II. oszt. segéderdőőröket I. oszt. m. 
kir. segéderdőőrökké léptette elő.

Az orsovai m. kir. erdőhivatal főnöke Zsián Döme, Budeszku 
József, Gróza János és Blázs Tivadar m. kir. erdőőröket m. kir. 
főerdőőrökké, —  Zareszku Gruja L  oszt. m. kir. segéderdőőrt,

továbbá a hadbavonult Csokerlia György és Almási Józsefi, oszt. 
m. kir. erdőlegényeket m. kir. erdőőrökké, — a hadbavonult 
Oprisán Mihály H. oszt. m. kir. erdőlegényt, úgyszintén Grekn 
Demeter n. oszt. m. kir. erdőlegényt és Mann Tivadar n. oszt. 
m. kir. segéderdőőrt I. oszt. m. kir. erdőlegényekké, illetve I. oszt. 
m. kir. segéderdőőrré, és végül a hadbavonult Rosecz Vazul és 
Nyess János napibéreseket, úgyszintén Czunya András napi
bérest H. oszt. m. kir. erdőlegényekké, illetőleg H. oszt. m. kir. 
segéderdőőrré nevezte ki.

A vinkovczei kir. főerdőhivatal főnöke Phiüps György, Stefá- 
novics Vladimír, Lonesárevics Vincze és Pavlicsevics József kir. 
erdőőröket kir. főerdőőrökké és Crnojakics Jevrem, Kopcsics 
József, Knezics János, Giüjan István és Abrámovies Márton 
napibéres póterdőőröket kir. erdőőrökké nevezte ki, meghagyva 
őket a jelenlegi szolgálati helyeiken.

*

A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság főnöke kine
vezte Hugyecz János, Majer Ede és Szászik Ignácz m. kir. 
erdőőröket m. kir. főerdőőrökké, —  Herchel István, Reimann 
János, Bevelaqua Imre, Rostár József I. oszt. és Gerlei Ferencz 
II. oszt. erdőlegényeket m. kir. erdőőrökké, — Sknltéty János 
Fekiács János, Lehoczky Gyula és Steller János II. oszt. m. kir. 
erdőlegényeket I . oszt. m. kir. erdőlegényekké, —  Krimim Kál
mán, Dlhos Andor, Schmidt Gyula, Lichner Károly és Decker 
Gyula napibéreseket pedig II. oszt. m. kir. erdőlegenyekké.

A kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság főnöke Salamon Dénes, 
Todea Demeter, Kovács Sándor, Badóczy Tamás, Szász István 
és Szőke József m. kir. erdőőröket m. kir. főerdőőrökké, —  Ne
mes Miklós, Makkai Elek, Tóth László, Dobos János, Kotta 
Sándor, Stark János, Stark Sándor I. oszt. m. kir. erdőlegénye
ket, továbbá Török István és Jakab Jakab I. oszt. m. kir. segéd
erdőőröket m. kir. erdőőrökké, —  Ötvös Sándor, ifj. Todea De
meter II. oszt. m. kir. erdőlegényeket, továbbá Oana Miklós, 
Komán József, Salak Imre és Jónás István II. oszt. m. kir. 
segéderdőőröket és Szép Károly napibéres erdőőrt I. oszt. m. kir. 
erdőlegényekké, —  ifj. Kérai János, Bokor Illés, Papp Demeter 
és Trepera Ferencz napibéres erdőőröket II. oszt. m. kir. erdő
legényekké, —  Grieh Ferencz, Kirehmájer István és Sommer 
István II. oszt. segéderdőőröket L oszt. m. kir. segéderdőőrökké, 
végül Fábián András, Vajda József, Krisán János, Rosu János, 
Purcell Miklós és Máris Péter napibéreseket H. oszt. m. kir. 
segéderdőőrökké nevezte ki.

A m. kir. közp. erdészeti kísérleti állomás vezetője ki
nevezte Imre József szabédi telepőrt m. kir. erdőőrré.

E lő f iz e té s i d íja k  n yu g tá zá sa .

Az 1915. évi junius hóban a következő előfizetési díjak foly
tak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Fischer Izidor hd. 4.— , Nagykárolyi adóhiv. hd. 14.45, Apa
tini erdőhiv. hd. 19.80, Kolozsy Ferencz 1.60, M.-Szigeti erdőig, 
hd. 19.80, Ungvári erdőhiv. hd. 19.80, Csanádi kápt. urad. ig. 
hd. 52 fill., Dési adóhiv. 36.—, Tótsóvári erdőhiv. hd. 19.90, Besz
terczebányai erdőig, hd. 19.80, Fehértemplomi erdőgond. 20.— , 
Kolozsvári erdőig, hd. 20.—, Nagy Lajos hd. 3.—.

1 koronát fizetett: Újvári Sándorné.
2 koronát fizettek: Vida István, Szathmáry Béla, Szabó Jó

zsef, Gere Antal, Papp Péter, Tóth Ferencz, Papp Sándor, Gönczi 
Sándor, Kazán Ferencz, Cseh József, Mike Mihály, Kiss Károly, 
Drexler János.

4 koronát fizettek: Tóth István, Pascu Viktor, Farkas József, 
Hegedűs Balázs, Horel Jakab, Orosz György, Vargai Imre, 
M.-Vásárhelyi adóhiv., Néh. id. gr. Pálffy János erdőhiv. Pilis
csabai fgi erdőgond., Salgótarjáni r.-t., Rötth László.
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13—14. sz. AZ E R D Ő . I l i

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom-. 
tatási költségek megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

B. P. Lapunk mai számában hozzuk Craus Gastonnak "Gyógy
növények gyűjtéséről és értékesítéséről* írt közleményét, a mely
ben szerző több gyógynövény-kereskedő czímét sorolja fel. Az 
ott említetteken kívül gyógynövénykereskedéssel foglalkoznak 
m ég : «Herbaria» gyógynövény kiviteli és behozatali ezég Buda
pest (VI., Király-utcza 8. szám ); Hanák Jenő Budapest (VII., 
Rákóczy-út 80. sz.); Fischer Izidor Zalaegerszeg, a ki a vadon
termő gyógynövények gyűjtési leírását az érdeklődőknek ingyen 
és bérmentve meg is küldi, —  stb.

K. R. Nézetünk szerint önöknek igényük van —  az ez ügy
ben már kiadott 21101—915. számú földmívelésügyi miniszteri 
körrendelet analógiájára —  a katonai illetményekre és család
juknak a megfelelő hadisególyre. Hivatkozással az említett kör
rendeletre, forduljanak az erdőigazgatósághoz az iránti intéz
kedés végett, hogy a katonai illetményeket megkapják.

S. M. Nem a gondozására bízott területen, tehát idegen 
vadászterületen csak vadászjegy mellett vadászhat. Fegyvéradót 
azonban a fegyvere után nem kell fizetnie, mert a szolgálati 
fegyver (egy golyós és egy serétes) mindenütt adómentes.

P. G. Mi, tekintettel arra, hogy állásközvetítéssel egyáltalán 
nem foglalkozunk, nem tudunk önnek állást szerezni. Azt azon
ban szívesen megtesszük, hogy álláskeresletre vonatkozó régebbi 
hirdetését újból háromszor díjmentesen közöljük.

Az Országos Erdészeti Egyesület által hirdetett rendkívüli 
segélyben szintén nem részesíthető, mivel ön a múlt évben la
punknak nem volt előfizetője.

A küldött 10 fillért a lap javára bevételeztük.
Szymek, Bustyaháza. Némi csekély módosítással alkalmilag 

hozni fogjuk. Kérjük azonban, hogy jövőben az ívnek mindig 
csak a páratlan számú oldalára szíveskedjék írni, míg a páros 
oldalak üresen maradnak.

G. A. Miután munkatársunk a harcztéren van, közelebbi 
czímet nem tudunk most adni. Nézetünk szerint azonban elég, 
ha Jiiger fegyvergyárosnak czímezi a levelet, mert valószínűleg 
úgy is meg fogja a czég azt kapni. Jobb azonban, mint azt az 
ön által említett czikk írója is ajánlja, ha a fegyvert egy meg
bízható hazai czég utján rendeli meg.

H. J. 1. A selmeczbányai erdészeti főiskola Rendes-hallgatójául, 
a ki csak egyes tantárgyakat kíván hallgatni, bárki felvehető, 
köteles azonban erre a tanács engedélyét kikérni, a mely enge
dély hanyagság, vagy a főiskolai szabályoknak nem teljesen 
megfelelő magaviselet esetén bármikor visszavonható. A vendég- 
hallgatók nem kapnak rendes indexet (leczkekönyvet), hanem 
csak indexlapot s a hallgatott tárgyakból vizsgához nem bocsáj- 
tatnak, de a választott tantárgyak hallgatását —  kívánságukra — 
a rektor igazolja. Bár a főiskolai rendszabályok erro nézve nem 
intézkednek, mégis a dolog természeténél fogva, annak, a ki 
mint vendég-hallgató kíván felvétetni, kell, hogy annyi intelli- 
gencziával rendelkezzék, hogy a hallgatni kívánt tantárgyat még 
is értse. Nem hisszük u. i., hogy a főiskolai tanács engedélyt 
adjon például a mennyiségtan hallgatására olyan egyénnek, a 
kinek csak négy középiskolai minősítése van, mert ezzel az elő
képzettséggel nem tudná a tantárgyat sikeresen hallgatni.

2. A madárfogó enyv árusítását törvényes rendelkezések nem 
tiltják, de lehet, hogy van olyan vármegyei szabályrendelet, a 
mely ezt tiltja. Erre nézve valamelyik szolgabírói, vagy jegyzői 
hivatalban nyerhet tájékozást.

8. Külön madárvódő egyesület nincs. Van azonban Országos 
Állatvédő Egyesület, melynek hivatalos helyisége Budapest, IX., 
Ernő-utcza 11—13. szám alatt van.

P. J. 1. A kívánt útmutatóért tessék a szerzőnek: Klespitz—  
Gosztola (Zala megye) írni, mert mi azzal nem rendelkezünk.

2. Hirdetését hozzuk.
3. Fiának, az 1914 évi 6233. M. E. számú kormányrendelet 

7. pontja értelmében igénye van a fizetésére. Hivatkozással fenti 
kormányrendeletre, kérje fia felettes hivatalától a fizetés folyósí
tását. Ha ez czélra nem vezetne, úgy emeljen panaszt a föld
mívelésügyi miniszter úrhoz.

Ny. G. A  kívánt könyvet tessék egy ottani könyvkereskedő 
útján megrendelni, mert így utánvéttel nem küldi el egy keres
kedő sem.

K. F. Egy altiszt mindig, mindenütt és minden körülmények 
között köteles felettes tisztviselőjének előre köszönni. Ez nincs 
ugyan előírva a Szolgálati szabályokban, de ez magától értető
dik. H ogy ennek daczára az ön által említett esetben eddigi 
főnökei nem várták be a köszöntést, hanem előre köszöntek, az 
más lapra tartozik.

ALLASKERESLET ES KINALAT

3 0  é v e s , róm. kath., kadmentes, szakvizsgázott 
erdőőr, ki az erdő kihasználását és felujitását, csemete- 
kerti munkákat, apró és nagy vad gondozását érti, 
azonnali belépésre alkalmazást keres. Szives megkere
séseket Jurasek György urad. bognármester Csorna, 
Somogy megye, kérek. (ij.)

4 0  é v e s , róm. kath., gyermektelen szakvizsgázott 
erdőőr, magánuradalmakban mint erdőőr és felügyelő, 
gazdaságban mint tiszt volt alkalmazva, az erdészet, 
mezőgazdaság és irodai teendőkben jártas, megfelelő 
állást keres. Címe : Petrovits Gábor, szakvizsgázott erdőőr, 
Técső (Máramarors megye). (i3.

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1'20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), d.xxiv.ia.)

vásárol és mintázott ajánlatott kér
<2. ii. 2.) F is c h e r  I z id o r , Z a la eg e r s z eg .

2G681/1915. sz.

Pályázati hirdetmény. Temesvár szabad kir. 
város tanácsa ezennel pályázatot hirdet a Krassó-Szörény 
vármegye területén fekvő tinkovai és zsidóvári erdőinek 
gazdasági felügyeletével megbízott városi erdőgazdai 
állásra.

A pályázati kérvények —  lehetőleg személyes be
mutatkozás mellett —  f. é. július hó 31-ig juttatandók 
a városi polgármesterhez. Az állás betöltése polgármes
teri kinevezés utján történik.

A megkivántató elméleti képzettség: valamely közép
iskola négy osztályának sikeres elvégzése és az erdőőri 
szakvizsga. (Esetleg ezzel egyértékü más képzettség).
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Az állás javadalmazása:
1. évi 1600 korona fizetés, mely ötévenkénti 10 %-os 

nyugdíjba beszámító korpótlékkal négy ízben emelkedik;
2. évi 300 korona lótartási átalány és 36 korona 

irószeráltalány;
3. természetbeni járandóság: lakás, négy hold illet

ményföld, korlátolt számú marhatartás, 36 ms hasáb 
tűzifa és az irodafűtésre hat köbméter dorong-tűzifa;

4. igénye van családi pótlékra is.
Temesvár, 1915. évi június hó 21 napján.

o.) A városi tanács.

28757/1. B -l. 1915 sz.

Termelt fenyőhaszonfa-eladás. (Rakodón.) 
A mihályteleki erdőgondnokságban termelt 9430’94 m3 
fenyőhaszonfa tizennégy eladási csoportra megosztva 
zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.

Ajánlatok 1915. évi július hó 19-én déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterezebányán, a m. kir. erdőigazga
tóságnál és július hó 20-án délelőtt 10 órakor fognak az 
erdőigazgatóság tanácstermében nyilvánosan felbontatni.

A faanyag csoportosításának, a kikiáltási áraknak és a 
bánatpénzeknek kimutatása, árverési feltételek ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai erdőigazgatóságnál 
szerezhetők be.

Budapest, 1915. évi június hóban 
(4) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter.
28743. 1/B -1./1915. sz.

Termelt fenyőhaszonfa-eladás. A kolozsvári 
m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó gyalui m. kir. erdő
gondnokság hidegszamosi rakodóján készletezett 6382-02 
köbméter fenyőrönkfa és 363-28 köbméter négyélüre 
bárdolt fenyőfa két eladási csoportra megosztva zárt 
írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.

A zárt Írásbeli ajánlatok 1915. évi július hó 19-én 
déli 12 óráig adandók be a kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóságnál, a hol azok július hó 20-án délelőtt 10 
órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Az árverési feltételek, a faanyag méreteit és kikiál
tási árát feltüntető kimutatás, ajánlati űrlap és boríték 
a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál beszerezhetők.

Budapest, 1915. évi június hóban 
is.) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter.

V iz s lá i  keresek megvételre jó szaglásét és appor- 
tirozót. Ár megjelölésével ajánlatokat kér Nagy Lajos 
földbirtokos Kongó állomás (Zala m.). (6i n_ 1(

Megvételre keresek egy olyan vadászkutyát, a mely 
kizárólag csak vaddisznót keres és támad mindaddig, 
míg lövéssel lehet hozzáférni.

A kinek van, hirdesse levelezésben az árával együtt. 
Erdész jeligét használjon. (7> In,

Eladó egy darab két éves sárgaszőrű kan vizsla 
100 koronáért Németh István erdőőrnél, Alsópere, u. p. 
Bakonynána. (1o. ni. i.)

29361. I/B.-1/1915. sz.

T e r m e lt  tö lg y lia sz o n fa  e la d á sa . A szomol- 
noki m. kir. erdőgondnokság kerületében 1914. évben 
termelt 1635'02 köbm. kéregben mért tölgyhaszonfa zárt 
írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.

Az Írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb 1915: évi július 
hó 29-én déli 12 óráig nyújtandók be a tótsóvári m. 
kir. erdőhivatalnál, ahol azok július 30-án délelőtt 10 
órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Az árverési és egyúttal szerződési feltételek, a fa
anyagok részletezése, ajánlati űrlap és boríték a tótsó
vári m. kir. érdőhivatalnál megszerezhetők.

Budapest, 1915. évi július hóban.
(8.) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter.
29325. I/B.-1/1915. sz.

Fenyőtutaj fa eladás. (1000 és 500 m3-es rész
letekben.) A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
és a bustyaházai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságai
ból az 1915. évben részben letutajozott, részben letu- 
tajozandó mintegy 41500 m3 1913. évi és 18000 m8 
1914. évi termelésű lucz és jegenyefenyő haszonfa Mára- 
marosszigeten az erdőigazgatóság hivatalos helyiségé
ben 1915. évi július hó 26-án (huszonhatodikén) d. e. 
10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján eladásra kerül.

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 
4 óráig kell a máramarosszigeti erdőigazgatóság, illetve 
a bustyaházai erdőhivatalnál benyújtani. Az ajánlatok 
az erdőigazgatóságnál a fentebb megjelölt napon délelőtt 
10 órakor nyilvánosan felbontatnak.

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető 
kimutatások, valamint a részletes versenytárgyalási fel
tételek, ajánlati űrlapok és borítékok a nevezett erdő
igazgatóság, illetve erdőhivatalnál beszerezhetők s ugyan
ezek az illető kerületbeli erdő- és faraktárgondnokságok- 
nál megtekinthetők.

Budapest, 1915. évi június hó.
(9.) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

X  Egy f illé r t se áldozzon a méhészetre, ♦
♦ míg el nem olvassa ♦

! a  m é h e k  é l e t e i♦ ♦
| T czímű könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes ♦ 

X  ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását + 
X és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos- X
♦ ságot áraszt a sötétségben, útmutatást a bizonytalanságban ; ♦ 
X mely határozottan megjelöli a czélt s az arra alkalmas +
♦ eszközöket. A  223 lapra terjedő könyv ára bérmentes kül- ♦
♦ déssel 3 kor. 45 fill.; csinos vászonkötésben 4 kor. 45 fill. ♦ 
j  Műlépek, keretléczek, kaptárak, kasok és mindennemű X
♦ méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen X
«  és bérmentve küld ♦
| a «Méhészeti kiadóhivatala  $
♦ Újpest, Széchenyi-utcza 7. sz. ♦
X  ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

felvétetnek a kiadóhivatalban 
Budapest, V., Alkotmány-u. 6.H I R D E T É S E K

Budapest, 1915. JTranklin-Társulat nyom dája .
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IX. évfolyam. —  15—16. szám. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

E lő fize té s i &r:

Egész é v r e _______ 4  K.
Fél évre _  _  _ 2 K.
Negyed évre_______ 1 K.
Egyes s z á m ____ 2 0  1.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő  
m. kir. erdőtanácBoa.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ES KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
•gy hasábos garmondsze-
déa milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüiaj szedés másfélsze
res egységárral azámitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Elöfizetűknek az álláske- 
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre dijtala 

nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdő* kiadóhivatala czim én Budapest, V., 
Alkotm ány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklam ácziók is.

A lap szellem i részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdő> 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. ss. intézendők. 

K éziratok vissza nem  adatnak.

«Az Erdős munkatársai megfelelő Írói tiszteletdijban részesülnek, a melyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt oly alap javára fordit- 
tatik, a mely — később meghatározandó módon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog szolgálni

T A R T A L O M .
A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről.
A  fenyőcsemeték penészbetegségéről. (Béky Albert.)
Erdészeti szállítási eszközökről és berendezésekről. (J. S.)
Az erdészeti altiszti tápintézetek az 1914/15. tanévben.
Erdei fák egyes tulajdonságainak átöröklődése. (L— 1.)
A háború és az erdők. (F. L.)
Szarvasbefogó. (Majorszky István.)
Madárvédelem és a háborús idők. (Gyulay Károly.)
Gazdasági tanácsadó: A gyümölcsfák Monilia-betegsége. — 

A  mészkén-lé készítése és alkalmazása.
Különfélék: Halálozás. —  Megjutalmazott erdőőr. —  Nyugdíj- 

biztosítás. —  Adomány.^— Elfogott orosz hadifogoly.
Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz

lem ényei: Nyugtázás.
Hivatalos közlemények: A  m. kir. minisztériumnak rendelete a 

tüzifakészletek bejelentéséről. — Az erdőőri és vadőri szak
vizsgákról.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési dijak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Őszi sneffezés. (Bársony István.)

Értesítés.
A z Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése tár

gyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
"Az Erdő kéthetenkénti szétküldése a há
boríts viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min
den hó 15-én kettős füzetekben fog meg
jelenni.

A szerkesztőség.

A hadbavonult kincstári erdészeti al
tisztekről.

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztek számáról 
és sorsáról lapunk ez évi 9 -10. számában már meg
emlékeztünk. A már ott kimutatottakon kívül újabb 
adataink szerint

a) kitüntetést kaptak:
Fekiacs János m. kir. erdőlegény Kisgaram (Besz- 

terczebánya), gyalogos közlegény II. oszt. ezüst vitézségi 
érmet; —  Matuska József m. kir. erdőőr (Lúgos), tart. 
huszárőrmester I. oszt. ezüst vitézségi érmet; — Csellár 
Sándor m. kir. erdőőrt Maluzsina (Liptóújvár), tüzér 
szakaszvezetőt, a kinek a II. oszt. ezüst vitézségi érem
mel történt kitüntetéséről lapunk ez évi 9— 10. számá
ban már megemlékeztünk, ismételten tanúsított vitéz 
és bátor magatartásáért Vilmos német császár az ezüst 
hadi érdeméremmel tüntette ki; —  Papp Gyula m. 
kir. segéderdőőr (Lippa), tart. tüzér szakaszvezető II. oszt. 
ezüst vitézségi érmet; —  Trombitás András m. kir. 
segéderdőőrnek (Lippa), honvéd tizedes, a cs. és kir. 
hadtestparancsnokság 1029 914. számú ügyirata szerint 
«rendkívül kiváló szolgálati teljesítményéért, az ellenség 
előtt tanúsított bátor magatartásáért# Appel Mihály 
gyalogsági tábornok elismerését fejezte ki; — Bea Sán
dor m. kir. erdőőr (Szászsebes), tart. szakaszvezető leg
felsőbb dicséretet és bronz vitézségi érmet; —  Fajtovics 
Milán napibéres erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető 
I. oszt. ezüst vitézségi érmet kapott;

b) megsebesültek:
Trepera Ferencz m. kir. erdőőr Abrudfalva (Kolozs

vár), tart. közlegény jobb alsó lábszárán srapnelltől 
megsebesült s ezenkívül bal lába a télen megfagyott, 
de felgyógyult s most ismét szolgálatot teljesít; — 
Makay Elek m. kir. erdőőr (Kolozsvár), tart. szakasz
vezető súlyosan; —  Kornyestyán Károly m. kir. erdő
legény (Nagybánya), tart. szakaszvezető másodízben is 
megsebesült s a balassagyarmati kórházban van ápolás 
alatt; —  Győri Sándor m. kir. erdőlegény (Nagybánya), 
tart. szakaszvezető junius 17-én Galicziában egy lövész
árok elfoglalása alkalmával megsebesült s a máramaros- 
szigeti kórházban ápoltatik; — Miller András napibéres
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erdőőr (Ungvár), tart. tizedes másodízben a karján; — 
Szvilics István napi béres erdőőr (Zagreb), tart. szakasz- 
vezető egy évre szabadságoltatott;

c) hősi halált haltak:
Blumenstein György m. kir. erdőlegény (Nagybánya), 

póttartalékos gyalogos, sebesülés, vagy betegségből ki
folyólag kórházban meghalt; — Szálai János m. kir. 
erdőlegény (Gödöllő) 1914 november 22-én;

d) hadifogságba kerültek:
Sovcsik János m. kir. segéderdőőr Garamsálfalva 

(Beszterczebánya), tart. közlegény Szamarkand (Ázsiai 
Oroszország); —  Bobok Mihály m. kir. segéderdőőr 
Zólyomlipcse (Beszterczebánya), népfelkelő közlegény 
Birks (Uffa, Oroszország); — Klein István m. kir. erdő
legény Karám (Beszterczebánya), póttartalékos közlegény 
állítólag orosz fogságba került, de a hír még megerő
sítésre szorul; — Szép Károly napibéres erdőőr La- 
posnya (Kolozsvár), honvéd póttartalékos Taskend (Tur- 
kesztán, Oroszország); — Morár János erdőszolga Sár
kány (Kolozsvár), orosz hadifogságba került; — Gáspár 
József m. kir. erdőőr Strézakerczisóra (Kolozsvár), népf. 
szakaszvezető saját értesítése szerint Taskend városában, 
Turkesztánban (Oroszország) van; — Gyenes Sándor 
m. kir. erdőőr (Lippa), tart. közlegény, távirati értesí
tése szerint orosz hadifogságban van; — Kraj Pál 
m. kir. erdőlegény (Lippa), tart. tizedes Brianezk (Orosz
ország); — Mihu Döme m. kir. segéderdőőr (Lippa), 
tart. őrmester; — Dohánzsie József m. kir. segéderdőőr 
(Lippa), tart. őrmester, saját értesítése szerint orosz 
hadifogságba jutott; — Sztanyila Floris m. kir. erdő
legény (Lippa), tart. tizedes Jaroslauból írt levele szerint 
orosz hadifogságba jutott; — Ormós János m. kir. 
erdőőr (Nagybánya), tart. szakaszvezető Przernvsl elesté- 
vel orosz hadifogságba került; —  Matyóka István m.

kir. erdőőr (Ungvár), tart. szakaszvezető orosz hadi
fogságba jutott; — Erhardt Győző m. kir. erdőőr 
(Ungvár), népf. szakaszvezető Rikistvo (Oroszország); — 
Csillik Gyula m. kir. erdőlegény Alsókaloc'sa (Bustya- 
háza), egészségügyi tizedes Irkutzk (Szibéria, Orosz
ország); — Brnicza János napibéres erdőőr (Zagreb), 
honvéd őrvezető (Oroszország); — Giliján István napi
béres póterdőőr (Yinkovci), tart. közhonvéd hadifogoly 
Nis-ben (Szerbia); —  Badjenovies Koszta kir. erdőőr 
(Yinkovci), tart. tizedes, orosz hadifogságba került;

e) megbetegedtek:
Gaspank Gábor m. kir. erdőőr Hédel (Besztercze

bánya), póttartalékos közlegény; — Bevelaqutt Imre 
m. kir. erdőlegény Garampéteri (Beszterczebánya), tart. 
közlegény; —  Spissák Lajos m. kir. erdőőr Fekete
balog (Beszterczebánya), tart. közlegény; — Steller 
János m. kir. erdőőr Zólyomjánosi (Beszterczebánya), 
tart. szakaszvezető; —  Dobos János m. kir. erdőőr 
(Kolozsvár), tart. közlegény; —- Király Máté m. kir. 
erdőőr (Lúgos), tart. őrmester a déli és északi harcz- 
téren több csatában történt részvétele után sárgaságba 
esett; —  Beck József m. kir. erdőőr (Liptóújvár); — 
Jablonka Antal m. kir. erdőőr (Liptóújvár); — Májas 
Adolf m. kir. erdőőr (Lippa), tart. huszárszakaszvezető 
vesegyulladást kapott, de már felgyógyult; —- Kornyes- 
tyán Károly m. kir. erdőlegény (Nagybánya), tartalékos 
szakaszvezető; —  Till Gusztáv m. kir. erdőőr (Gö
döllő) ; - Wizner Lajos m. kir. segéderdőőr (Gödöllő),
tart. őrmester; — Hegybeli Ferencz m. kir. erdőlegény 
(Apatin), czímzetes szakaszvezető sárgaságba esett; — 
Tik Adolf m. kir. erdőlegény (Szászsebes) póttart. köz
legény tífuszban; —  Bobics István napibéres erdőőr 

. (Zagreb), tart. szakaszvezető; — Dubravacz András 
\ napibéres erdőőr (Zagreb) tart. szakaszvezető;

TÁK CZA.

Ő s z i  s n e f f e z é s .
Irta : Bársony István.

Ez alatt maholnap már csak az erdei sneffezést le
het majd érteni, pedig a mocsári sneff volt az valaha, 
a melyből az ősz rengeteg zsákmányt kínált azoknak, 
a kik nem röstelték a sárban-iszapban járás keserves- 
ségét s a mellett jól lőttek.

Mind kevesebb azoknak a száma, a kik ebből, leg
alább úgy a hogy, még ma is kiveszik a részöket. Nem 
is csuda; hisz napról-napra fogy a jó mórsneffes terü
letünk; s a mi volna is, éppen őszre nem az már, a 
minek lennie kellene s a mi régente volt. Nyáron át 
ugyanis könnyen kiszáradnak azok a zsombikosok és 
erek, a hol tavaszszal, a hóolvadás után s egy pár lan
gyos esőtől olyan pompás tocsogók támadnak, hogy 
öröm bennök vadászni. A mint hogy egyáltalában kel
lemesebb és kényelmesebb a tavaszi mórsneffezés, mint 
az őszi, mert a tavaszi sár nem olyan ragadós, tehát

nem is olyan nehezen járható, mint a marhatiporta 
nyári dágvány, a mi néha szurokszerüen sűrű és pedig 
annál inkább, minél többet dagasztja a jószág, kivált 
a szarvasmarha, a mely tavaszszal még kint sincs ak
kor, a mikor a java mórsneffezés évadját éljük, úgy* 
márczius 20- és 30-dika között. A mi a tavaszi mór- 
sneffezést egyébiránt is fölébe téteti velem az őszinek, 
az a végbetetlenül kellemes levegő, a kikelet enyhe 
fuvalma, a minek a lengése szinte újjáéleszti az em
bert. Aztán a virágos, gólyahires laposok gyönyörű táj
képe s végül a változatosság a vadászat tárgyában, 
minthogy egyszerre találhatjuk a nemes mocsári snef- 
feknek mind a három fajtáját, a mi őszszel jóval rit
kább szerencse lehet, ha ugyan van ilyen szerencse. 
Magam például, több mint negyvenéves vadászpraxisom
ban soha, de egyetlenegyszer sem láttam nyári és őszi 
mórsneffezéseim során ugyanazon a helyen s ugyanazon 
a napon scolopax majort, gallinagot és gallinulát.

A scolopax major (a doüllőn, dupla sneff, nagy mo- 
I csári sneff) őszszel jóformán nem is kerül elém. A mi

ből sok szokott lenni, az a közép mórsneff (a gallinago)
I és néhol, a vonulás java idejében ugyanott együtt ta-
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f) előléptetésben részesültek:
Kolpaszky Igndcz m. kir. erdőlegény (Besztercze- 

bánya), tart. szakaszvezető őrmesterré; —  Fekiacs János 
m. kir. erdőlegény (Beszterczebánya), közlegény tize
dessé ; — Aczberger Ferencz m. kir. erdőőr (Mára- 
marossziget), póttart. őrvezető tizedessé; — Szuchay 
Miklós m. kir. erdőlegény (Máramarossziget), tartalékos 
szakaszvezető őrmesterré; —  Wizner Lajos m. kir. 
segéderdőőr (Gödöllő), tart. szakaszvezető őrmesterré; 
— Kiss József m. kir. segéderdőőr (Gödöllő), tart. őr
vezető tizedessé; —‘ Ondrik Mihály napibéres erdőőr 
(Gödöllő), tart. őrvezető tizedessé; *— Katók István 
napibéres erdőőr (Gödöllő), tart. őrvezető tizedessé; — 
Maszlagi Géza m. kir. segéderdőőr (Gödöllő), tartalékos 
tizedes szakaszvezetővé; —  Bombola Mihály m. kir. 
erdőőr (Szászsebes), tart. szakaszvezető őrmesterré, majd 
junius 1-től törzsőrmesterré; —  Vuruna István kir. 
erdőőr (Yinkovci), tart. szakaszvezető őrmesterré; —  
Kopcsics József napibéres póterdőőr (Yinkovci), tart. 
tizedes (alvadász) szakaszvezetővé;

g) eltűritek:
Lillin Antal m. kir. erdőőr Sárkány (Kolozsvár); — 

Muzsik Rezső m. kir. erdőőr (Liptóújvár); — Szoplcó 
Ferencz m. kir. famester (Bustyaháza), tart. őrmester.

A lapunk ez évi 9—40. számában közölt és fen
tebbi adataink erdőhivatali kerületek szerint összegezve, 
a következő eredményeket adják (lásd mellékelt táblát):

Előbbi kimutatásunkhoz képest az adatok természet
szerűleg emelkedést mutatnak ; örvendetesen emelkedett 
a kitüntetettek száma, a mi a hadbavonultak hősies 
magatartásáról tesz tanúságot, azonkívül számbavehető 
emelkedést mutat a hadifogságba kerültek száma is, a 
mi szintén arra mutat, hogy erdészeti altisztjeink a 
tűzvonalban teljesítenek szolgálatot. Nagy a sebesültek
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Beszterczebánya ... 29 1 2 1 4 5 3 —

Máramarossziget.. 10 — 2 — 1 2 » —
Kolozsvár...-------— 39 1 14 1 5 5 5 1
L ú gos ...------ -------- 26 1 8 — 1 4 2 —
Liptóújvár ... ... 24 2 4 1 4 1 3
L ip p a ...______ _ _ 29 3 7 — 7 5 3 —
Nagybánya ...... 16 - 5 1 2 2 — —
Ungvár ... -------- - 30 — 9 — 6 2 1 1
G ö d ö l l ő __________ 25 — 6 3 1 7 8 1
Tótsó vár __ _ ------ 24 — 7 1 5 - 2 —
Bustyaháza ... _  ... 15 — 2 — i — — 1
Zsarnócza _______ 5 — — — — — —
Apatin.... .... ._ ....... 5 — 2 — — 3 — —
Szászsebes . . . ____ 23 1 3 — 4 3 1
Orsóvá _. .... _. ... _ 26 — 7 1 2 2 —
Z a g r e b __________ 39 2 13 2 6 6 1 —
Y in k ov c i________ 22 — 4 1 3 7 3 2
Susak_ ....____ .... 1

összesen : 388 11. 95 12 42 58 36 10
% : 2-8 24-5 31 10-8 14-9 9-3 2-6

és betegek létszáma is, a mi együttvéve a hadbavonul- 
taknak több mint egyharmadát teszi ki, viszont azon
ban aránylag örvendetesen csekély a hősi halált haltak 
száma, a mennyiben 100 hadbavonultra csak három 
halálozás esik.

A hadbavonult járási, állami és magánuradalmi er
dészeti altisztek számáról és sorsáról eddigelé —  saj-

lálom vele nagyobb számmal is a gallinulát, a kis vagy 
néma mocsári sneffet.

Tavaszszal a közép mocsári sneff jóval vadabb, vi- 
gyázóbb (a többi sohasem az, hacsak egy-egy már meg
riasztott példány nem), a mi természetes is, mert mind 
nagykorú, tapasztalt példány és az időjárás is ritkán 
olyan meleg, hogy a miatt ne kelne fel szívesen, holott 
nyáron és őszszel (augusztusban, szeptemberben, sőt 
gyakran októberben is) olyan jó  meleg van, hogy ki
vált a fiatal (idei költésű) sneff nagyon is bizalmas és 
igen jó lőtávolból mutogatja magát.

Ilyenkor helyenként temérdek volt valaha. Sohasem 
felejtem el azt a szeptember elejét, a mikor egyszer 
Mosorinból szekereztünk át Kovilba, Titel alá s a mint 
a kovili mocsarakhoz közeledtünk, kora hajnalban, nap
keltekor, olyan csapatokban kelt fel a mocsár széléről, 
még pedig az odaszögellő tarlóról (!) a mórsneff, mintha 
seregélyfalkák lettek volna. Ha nem magam látom vala, 
el sem hinném talán. De azóta se volt ilyen remek 
látványban részem. Ennek már vagy kerek húsz esz
tendeje.

Mórsneff, őszszel, ott, a hol nekivaló a hely, ren

desen bőven van; s a mi viszont a tavaszinál kecseg
tetőbb ily helyen, az, hogy sokkal bizonyosabbra megy 
az ember. Tavaszszal: ma van, holnap nincs, vagy alig 
van. Azután megint van, megint nincs; a hogy a vo- 
nulásos vándorlás az érkező és távozó tömegeket el
osztja. őszszel ellenben mindig van, a míg csak búcsúzéra 
fel nem kerekedik; őszszel kitart egy helyen hosszabb 
ideig is és a míg nem kényszerül vele: nem mozdul, 
nem vonul el. A jó mórsneffező hely is lehet tavasz
szal egyes napokon üres, vagy csak gyéren népes. Ősz
szel ellenben az ilyen mindig népes, a míg a szezon 
tart.

Ha pedig már most azt kérdezné tőlem valaki: mi
kor legjobb hát az őszi mórsneffezés ? sok vadászember 
számára meglepő feleletet adnék. A jó  meleg októberi 
napot mondanám legjobbnak. A mikor már örülünk a 
verőfénynek, nem úgy, mint augusztusban és szeptem
berben, a mikor még az összeroskadásig eltikkadunk a 
kánikulai hőségtől. Kivált a jó mórsneffes, nehéz járást 
kivánó sárban. Igaz, hogy a mórsneff ilyenkor vár be 
legjobban; de mit ér, ha egy-két órai lihegő erőlködés 
a végsőig kimerít? Megszűnik az élvezet a túlságos
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nos —  nem kaptunk adatokat s így azokról nem áll 
módunkban megemlékezni, pedig kimutatásunk csak 
akkor tüntetné fel a helyes képet, ha ezeket az adato
kat is tartalmazná.

A fenyőcsemeték penészbetegségéről.
Irta : Béky Albert m. kir. főerdőmérnök.

Lúcz-, vörös- és jegenyefenyő csemetekertekben nyá
ron át sok helyt szemünkbe ötlik olyanféle jelenség, 
a mely első tekintetre a fagyot juttatja eszünkbe, de 
a mélyebb vizsgálódás és a körülmények mérlegelése 
ezzel ellenkezőt mutat.

A csemeték közül hol elszórtan egyeseknek, hol cso
portoknak, sőt néhol foltoknak meg van barnulva és el 
van száradva a legfiatalabb, az idei hajtása s ezenkívül 
mindegyik barna hajtás le is van konyulva, meg van 
görbülve. Azt hihetjük, hogy lefagytak; de akkor miért 
nem fagyott le mind s miért éppen csak egyesek vagy 
egyes csoportok? —  ennek nincs meg a magyarázata* 
E mellett a fagy a leperzselt hajtásokat általánosságban 
nem is szokta mereven lekonyítani.

Ha jobban körülnézünk, azt is látjuk, hogy egyes 
hajtások egészen barnák és görbék, másoknak csak a 
csúcsa ilyen, sőt akadnak olyanok is, a melyeknek nem 
a csúcsa, hanem a közepe vagy a töve barna, fonnyadt 
és görbülni kezdő.

Tovább vizsgálódva megállapíthatjuk, hogy hiszen 
nem csupán a barna hajtások görbék, de mások is. 
Utóbbiak egy része üdezöld, buja; ezek a gyors növés
ben hajlottak meg, mert még nem volt idejök a meg- 
fásodásra. Mások ellenben már nem olyan szép zöldek, 
hanem halványak, sőt szürkések vagy fehéresedők; lát
szik rajtok, hogy valami bajuk van.

fáradságtól. Nem bírjuk az elcsigázó, tikkasztó sár- 
dagasztást s ráadásul a mit lövünk, elromlik egy pár 
óra alatt s az ördögé. Októberben ellenben az árnyék 
mindig hűvös, szinte jól sem esik a nap elől elbújni, 
mert érzi az ember, hogy a könnyű kimelegedés után 
az árnyékban meghűlhet. Ellenben ott biztosítva van a 
lőtt vad a megromlás ellen, ha reggeltől alkonyaiig 
nem belezzük is ki. A mozgásunk a kellemes langy 
melegben kitartó, nem nagyon fárasztó s a sneff, ha 
egy kicsit messzebbről kél is, csak úgy a mienk lehet, 
mintha közelről kelne, mert eléri a puskánk. Nem is 
hinné az ilyesmiben járatlan ember, hogy milyen nagy 
távolságnak látszik az egyforma zsombikosban ötven 
lépés, pedig ennyiről még bizonyosnak kellene lennünk 
a lövésünk sikerében, ha tudniillik jó mórsnefflövők 
vagyunk. Igaz, hogy jó mórsnefflövő nem minden bo
korban akad; talán nem is azért, mintha olyan nehéz 
volna ezt a gyorsan és szeszélyesen röpülő kis madarat 
lőni, hanem mert különös gyakorlat kell hozzá, a mit 
kevés vadászembernek van alkalma elsajátítani. Lehet 
valaki például igen jó fogoly- vagy fáczánlövő s a mór- 
sneffet azért még rosszul lőheti; viszont megfordítva is

Az ilyen tüneteket mutató csemetéket nem a fagy, 
hanem a fenyő-penészgomba (Botrytis cinerea) bántja. 
Ez a baj —  a már eddig is említett jeleken kívül — 
biztosan megkülönböztethető a fagytól eredő károsítás
tól azáltal, hogy míg a fagy egyszerre hat s így hatá
sának eredménye is minden csemetén egyenlő jellegű, 
addig a penész rongálása fokozatosan, lépésről-lépésre 
halad; egyik csemetén csak kezdő, barna folt, másikon 
csak halványodás, harmadikon csak görbülés mutatja 
megjelenését, másokon már barna, száraz hajtásrészek 
s némelyeken egészen elpusztult hajtások vannak; szó
val ugyanabban az időben ugyanazon a helyen a rom
lás különféle mozzanatai láthatók.

Alapos vizsgálattal a már megbámult tűkön és haj
tásokon apró, fekete pontokat és csomócskákat is talá
lunk. Ezekben fejlődik ki a gomba spórája (magja), a 
melyet aztán a szellő vagy a szél tovavisz s kedvező 
talajra találva másutt is kifejlődik belőle a betegség.

A hol a körülmények a gomba kifejlődésére igen 
kedvezőek (nyirkos helyeken), ott a csemetéket a gomba 
fonadékkal (myceliummal) is ellepi. Ez a fonadék bar
nás-szürkés, penészszerű bevonat, a mely egyszersmind 
lépésről-lépésre történő tovább növekedésével terjesztője 
is a gombának.

A betegség —  mint már említem —  a lúcz-, vörös
éé jegenyefenyő csemeték ez évi hajtásait szokta meg
támadni, de ha a csemete gyönge és a körülmények 
kedvezőek, átterjed a régebbi hajtásokra is. Előfordul 
a baj nem csupán csemetekertekben, hanem az erdőben 
is ; utóbbi helyen azonban könnyen érthető okokból 
kevésbé veszedelmes.

A gomba által okozott károsítás mérve igen külön
böző, a minthogy különfélék azok a körülmények is, 
a melyek tenyészetét befolyásolják. Egyes esetekben csak

történhetik, ámbár a jó mórsnefflövő igen hamar vál
hat egyszersmind jó fogolylövővé is.

Legszebb a mocsári sneffvadászat tavaszszal, leg- 
kiadósabb nyáron és meleg őszszel, legjobb október első 
felében, a mig az idő még változatlanul kedvező.

A mikor fagyni kezd, akkor a mórsneff sietve el
vonul tőlünk.

Az erdei sneff más. Az csak őszszel érkezik vissza 
hozzánk, rendszerint októberben. Ámbár a hűvös szep
tember is meghozhatja. Ilyenkor azután részben meg
pihen egy-egy alkalmas helyen a vándorló sneff és 
hosszabb ideig is ott marad, ha állandó jó idő van; 
részben új meg új utas pótolja az előbbit, a mely már 
tovább ment. Az erdei sneffet a kisebb éjjeli fagy még 
nem kergeti el, mert az erdő harasztja alatt a talaj 
nem keményszik egykönnyen, sem pedig a gyors patak 
be nem fagy; annak a környéke kínálhat a sneffnek 
vadászterületet; holott a mocsári sneff táplálékkereső 
helye az iszap, a mi a fagytól rögtön megkérgesedik s 
nem enged a hosszúcsőrű gyönge kutató szerszámának. 
Különben is ott a hidegtől mindjáit mélyebbre vonulnak 
a mocsár rovarjai és férgei, a mikkel a mocsári sneff éL
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szórványosan lép fel, megelégedvén azzal, hogy néhány 
csemetének legfiatalabb hajtását meggörbíti, megbarnítja, 
elszárítja. Máskor az ez évi hajtásokat azon a helyen, 
a hol fellépett, általánosságban megtámadja és nagy
részt el is pusztítja. Néha aztán olyan erős mértékű a 
baj, hogy nem csupán 1—% de 3— 4 éves csemetéket 
is teljes egészében megtámadja s azok részben vagy egész
ben ki is vesznek.

A fellépés tartamára nézve a gomba szeszélyesnek 
mondható. Egyszer csak éppen hogy mutatkozik s ismét 
eltűnik, máskor egy tenyészeti idényt végig átél s a jövő 
évben úgy eltűnik, mintha nem is lett volna; egyes ese
tekben pedig olyan makacs, hogy a megtámadott cse
metekertet kénytelenek vagyunk kiüríteni, mert a gomba 
miatt nem lehet benne kiültetésre alkalmas és érdemes 
csemetét nevelni.

A csemetekertben e gomba által megtámadott cseme
ték felhasználására vonatkozólag a következőket tartsuk 
szem előtt.

Azokat a csemetéket, a melyek legfiatalabb hajtásaik
nak csak egy részét veszítették el, gondolkozás nélkül 
kiültethetjük. A melyeknek az utolsó évi hajtása nagyobb 
részében vagy egészben elszáradt, azok kiültetésre nem 
alkalmasak. Ha tehát az ágy vagy tábla zöme ilyen, 
azt még egy évig a kertben hagyjuk s aztán majd meg
látjuk, hogy kiheveri-e a bajt vagy sem. Ha pedig az 
ágyban vagy táblában az ilyen csemeték nem tesznek 
tetemes számot, akkor ezeket kiválogatva elégetjük, a 
többit pedig kiültetjük.

A melyik csemetének nem csupán utolsó évi, hanem 
régebbi hajtásait is megtámadta, meggörbítette s rész
ben el is szárította a gomba, az már ritka esetben olyan 
életrevaló, hogy érdemes volna továbbra is megtartani. 
Az ilyet legjobb minél előbb helyéről kivenni és el

Az erdei sneff októberben java időzését éli nálunk 
s ha az ősz fagy nélkül nyúlik hosszúra, akkor még 
novemberben is jó szezonja lehet. Kivételes esztendők
ben a deczemberi erdei sneff sem nagy ritkaság.

Hogy ez a remek madár más vadászélvezetet kinál 
őszszel, mint tavaszszal, azt a tapasztalt vadászember 
tudja. Persze kérdés, kinek melyik tetszik jobban, a 
tavaszi-e, a mikor a sneff élénken jelenti jöttét a húzás 
idején, vagy az őszi-e, a mikor húzásban már egyálta
lában nem szól a sneff, de hajtásban annál gazdagabb 
zsákmányt kínálhat, nem is szólva arról, hogy az ősz 
sok más vadra is felszabadít bennünket s az októberi 
és novemberi sneffhajtásokban fáczánt, foglyot, nyulat, 
sőt esetleg őzet is lőhetünk; holott, teszem azt, a már- 
cziusi hajtás csakis sneffre történhetnék, de tulajdon
képen akkor is helytelen, mert a többi hasznos vad 
czéltalan zavarása az ilyesmi, gyakran édes-kevés sneff- 
eredménynyel összekötve.

A iavaszi sneffhúzás költői szépsége megveszteget, 
igaz; de a korrekt vadászembernek azért mindig rosz- 
szul esheiik, hogy a mikor minden más párzó szár
nyast (hasznosai) kiméi: a sneffet éppen a szaporíiós

égetni. Kétes esetben megpróbálhatjuk a csemetéknek tnég 
egy éven át a kertben való tartását s csak annak utáná 
döntünk a sorsuk felett. Közbejátszik természetesen az 
is, hogy csemete dolgában gazdagok vagy szegények 
vagyunk-e. Utóbbi esetben nehezebben szánjuk rá ma
gunkat a beteg csemeték eldobására. Az ekképpen fenn
tartott, kérdéses csemeteágyakból vagy táblákból ollóval 
kivágjuk a már hasznavehetetlennek látszó egyedeket és 
az amúgy is gyengébbeket s ilyen módon megritkítva 
s egyébként is kellően gondozva engedjük át a felépü
lésnek. Elősegíthetjük a csemeték helyrejöttét azzal, ha 
a sorközöket televénynyel vagy érett, apró trágyával be
szórjuk vagy párszor olyan vízzel öntözzük meg, a mely
ben chilisalétromot oldottunk fel vagy pedig az ágyakra 
állott s így maró tulajdonságát már elveszített trágya
levet öntöttünk.

A gomba ellen való védekezés kétféle irányú. Egyik 
utón iparkodunk a baj fellépését megelőzni, a másikon 
pedig a már meglevő terjedését korlátozni.

Olyan eljárást, a mely a betegségnek pusztító orvos
sága volna, eddigelé nem ismerünk; a másféle tenyész
tett növényeknél szokásos permetezések mostanáig nem 
vezettek kielégítő eredményre.

Mint minden betegségnél, ennél is az alanynak, a 
csemetének ellenálló képessége a legbiztosabb védelem. 
Igyekezzünk tehát erőteljes csemetéket nevelni; azokat 
ha meg is támadja a gomba, nem hatalmasodik el raj
tok s a bajt kiheverik. Ezenkívül ne feledjük, hogy 
minden gomba jó tenyészetéhez elsősorban nedvességre 
és a levegő nyugodtságára van szükség. Éppen ezért 
a hol a baj elő szokott fordulni, ott mély fekvésű,.zárt 
helyen ne tartsunk fenyőkertet s egyebütt is még a szo
kottnál is kissé ritkább állásban tartsuk a csemetéket, 
hogy a levegő ne szoruljon meg köztük.

előtt irtják derüre-borura. Ellenben őszszel itt is az az 
eset, hogy a fiatalokból vesszük ki a dézsma nagyobb 
részét s nem furdal bennünket e miatt a vadászlelki- 
ismeret, a minek túlságosan tágnak lenni csakugyan 
nem szabad.

S az őszi sneffhúzás? Nagyon téved, a ki azt hiszi, 
hogy ebben nincs poézis. A hűvös, csöndes őszi esté
nek remek szépségei vannak, csak nem mindenkinek 
van irántok érzéke. Persze, villanyozóbb a tavaszi madár
dalos alkonyat, a mikor a szürkület kezdetén, az utolsó 
rigóhang után, megczippan a húzó sneff és elkezd kor- 
tyogni. Már messziről is hallhatjuk, szinte bizonyosra 
várjuk-lessük.

Ellenben őszszel hallgat s úgy suhan el fölöttünk 
az erdő nyílásán, hogy gyors szem és még gyorsabb 
kéz legyen, a melyik kellő időben nekiirányítja a pus
kát. Ez a folytonos figyelés fárasztó; nem való akár
kinek. Sokan nem is próbálják — másodszor. Pedig a 
vadászt mindaz csak ingerelheti, a mi a sikerét nehe
zebbé teszi.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



118 AZ ERDŐ. 15— 16. sz.

A már fellépett betegséggel szemben mást nem tehe
tünk, minthogy leesipegetjük a megtámadott hajtásokat 
vagy ki is vágjuk a jobban megtámadott csemetéket és 
elégetjük. Ezt természetesen csak a baj kezdetén ok
szerű megtenni, mert ha már elhatalmasodott, arányta
lanul költséges volna. Ez esetben bevárjuk az ered
ményt s ehhez képest járunk el a már mondottak szerint.

Erdészeti szállítási eszközökről és berende
zésekről.

Az erdészeti szállítási eszközök és' berendezések el
nevezés alatt egyrészt azokat a járműveket értjük, 
melyekre a faanyagot a továbbszállítás czéljából föl
rakjuk és a melyekkel tovább szállítjuk, másrészt pedig 
azokat a természetes alakulásokat vagy mesterséges 
létesítményeket, a melyek segélyével az erdők termékeit 
s első sorban az erdők főtermékét: a fát az előfordulás, 
illetőleg a termelés helyéről a feldolgozás, a felhasz
nálás, vagy az értékesítés helyére, esetleg az utóbbi 
helyekhez vezető más, már meglévő közczélú, közfor
galmú szállítási berendezésekhez továbbítjuk.

Az erdészeti szállítási berendezéseknek ezélja tehát 
az, hogy az erdei termékeket a termelési helyekről az 
értékesítési stb. helyekre, vagy az ezekhez vezető nyil
vános szállítási berendezésekre továbbítsák.

Közelebbről vizsgálva azonban a kérdést, azt talál
juk, hogy ezek a berendezések egyéb czélokat is szol
gálnak.

így nevezetesen az általános közérdek szempontjá
ból czéljuk az, hogy az erdei termékekre szoruló, erdei 
termékeket fogyasztó közönség szükségleteinek kielégí
tését is lehetővé tegyék; az erdőbirtokos szempontjából 
pedig, hogy az erdőtermények értékesíthetőkké, a fekvő 
tőkét képviselő erdőbirtokok jövedelmezőkké tehetők 
legyenek.

De az erdőbirtokos szempontjából egyéb czéljaik is 
vannak az erdészeti szállítási eszközöknek és berende
zéseknek; így nevezetesen a termelési helyektől az ér
tékesítési s egyéb helyek felé szállítási berendezést lé
tesítve és az anyag elszállítását a szállítási berendezésre 
szorítva, kíméljük az erdő többi részének talaját és 
növényzetét s az erdő termő területéből kevesebbet vo
nunk e l; az elszállításra kerülő anyagot a szállítás 
megkezdése előtt és befejezésekor számba vehetjük, tehát 
mennyiségét ellenőrizhetjük és a minőségi valamint a 
mennyiségi apadást, veszteséget megállapíthatjuk; a 
szállítási berendezések megfelelő létesítésével elkerüljük 
a szállítási akadályokat, nehézségeket és a ledöntött 
törzsek nemcsak feldarabolva, felaprózva, hanem a szük
ségleteknek megfelelő nagyobb méretekkel is elszállít- 
hatók, minélfogva jobban értékesíthetők, tehát az erdők 
jövedelme fokozható; de fokozódik az erdő jövedelme 
az által is, hogy a rendszeresen létesített és gondozott 
szállítási berendezéssel az elszállítás gyorsabban és biz
tosabban bonyolítható le, a minőségi és a mennyiségi 
veszteség, apadék csökkenthető, — végül a szállítási

berendezések legtöbbje alkalmas arra, hogy az erdő
terület bármely része jól megközelíthető legyen, hogy 
erdei tüzeknek gátat vessen s hogy erdőgazdasági vonal 
gyanánt is szolgáljon.

Ha az erdészeti szállítási berendezés a felsorolt 
czéloknak vagy ezek legtöbbjének megfelel, akkor az 
ezekkel kapcsolatos hasznot is nyújtja. Ennélfogva az 
erdészeti szállítási berendezések czélját és hasznát abban 
foglalhatjuk össze, hogy lehetővé teszik

1. az erdei termékeknek a termelési helyekről a 
fogyasztási helyekre való továbbítását,

2. az erdei termékekre szoruló közönség szükség
leteinek kielégítését,

3. az erdőbirtok jövedelmezőségét,
4. az erdőtalaj kímélését,
5. az erdei növényzet megóvását,
6. a termő talajból minél kisebb területek elvonását,
7. az elszállítandó és elszállított anyag számbavételét 

s ezzel a minőségi és mennyiségi veszteség, apadék 
megállapítását,

8. a szállítás ellenőrzését,
9. a szállítási nehézségek és akadályok elkerülését,

10. a nagyobb terjedelmű és jobban értékesíthető 
választékok elszállításával,

11. a kiszállítás gyorsabb és biztosabb lebonyolítá
sával a jövedelem fokozását,

12. az erdőterület bármely részének megközelithetését,
13. az erdőnek vagy egyes részeinek tűz és egyéb 

károktól való megóvását,
14. végül gazdasági vonalak gyanánt is felhasznál

hatók lévén, egyszerre két czélt is szolgálnak a nélkül, 
hogy a termőtalajból több vagy csak annyi is elvonat
nék, a mennyi szükséges lenne külön a gazdasági vo
nalak és külön a szállítási berendezések czéljaira.

Az erdészeti szállítási berendezéseket, — a mennyi
ben emberi erő és munka közreműködésével létesíttet- 
nek, —  kezdettől fogva az erdőbirtok gazdaságát intéző 
személyzet tervezte és készítette el, mert ez a személy
zet ismeri azokat a körülményeket, a melyek mellett 
egyik vagy másik berendezés létesíthető és czéljának, 
rendeltetésének leginkább megfelel.

így nevezetesen-ez a személyzet van tájékozódva a 
felől, hogy a gondozása alatt lévő erdőből milyen jö 
vedelem várható és ezzel szemben minő befektetések 
tehetők; —  ez a személyzet ismeri azokat az erdő- 
gazdasági viszonyokat, a melyekkel összhangba kell 
hozni a létesítendő szállítási berendezéseket, minők az 
erdő gazdasági beosztása, a vágások, termelési helyek 
sorakozá8a, az erdővédelmi berendezések, a helyi munkás- 
és fuvarviszonyok.

Az erdészeti szállítási berendezések tervezésénél és 
létesítésénél abból indulva ki, hogy az erdők termékei 
rendszerint nagy távolságokra szállítandók, míg az er
dőkből a fogyasztó közönséghez juthatnak és a nagy 
távolságokra való szállításnál nemcsak a szállítási költ
ségek, hanem a nagy hosszkiterjedésű szállítási beren
dezések létesítési költségei is reá nehezednek úgy a 
fogyasztóközönségre, mint az erdők jövedelmezőségére,
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tehát a termelőre is, —  általános és fő irányelv gyanánt 
azt kell szem előtt tartanunk, hogy az erdei szállítási 
berendezés a lehető legegyszerűbb alakban, legegy
szerűbb szerkezettel s a legkevesebb költséggel létesít- 
tessék és ezenkívül vagy a legrövidebb összekötő vona
lat alkossa a termelési és a fogyasztási hely között, 
vagy pedig az erdei termékek elszállításán kívül egyéb 
czélokat is szolgáljon.

Az erdészeti szállítási berendezések a termelési he
lyekről indulnak ki és vezetnek a fogyasztási helyek 
felé.

A termelési helyeken azonban a ledöntendő vagy 
ledöntött és elszállítandó fák nagyobb területen szét
szórtan fordulnak elő, melyek mindegyikétől kiindulóan 
nem létesíthetünk a fogyasztási helyek felé szállítási 
berendezéseket, hanem ugyanazon termelési helyen — 
ennek kiterjedése és alakulása szerint -— egy vagy több 
berendezést készítünk; ezáltal azonban a termelési hely
ről elszállítandó faanyagnak csak elenyésző része kerül 
a szállítási berendezés közvetlen közelébe, legnagyobb 
része ettől kisebb-nagyobb távolságban lesz ; szükségessé 
válik ennélfogva oly módokról és berendezésekről is 
gondoskodni, a melyeknek segélyével a szállításra elő
készített faanyagot a termelés, a döntés helyéről a 
szállítási berendezéshez visszük, illetőleg a melyek se
gélyével a faanyagot a nagyobb kiterjedésű helyekről 
a szállítási berendezések vonalán a továbbszállítás czél- 
jából összegyűjtjük.

A szorosan vett erdészeti szállítási berendezések két 
főcsoportba sorozhatok, még pedig:

A) az ideiglenes jellegű vagy segédszállítási beren
dezések,

B) az állandó vagy főszállítási berendezések cso
portjába.

Az ideiglenes jellegű vagy segódszállítási berende
zések rövidebb időtartamú, rendszerint csak néhány 
évnyi használatra szánva készülnek és legtöbbször az 
állandó vagy főszállítási berendezések kiágazásait, gyűjtő
ereit képezik.

Az állandó vagy főszállítási berendezések nagy- 
mennyiségű faanyagnak hosszabb időn át való elszállí
tására szolgálnak, használatuk rendszerint több évtizedre 
terjed ki, minélfogva nagyobb tartóssággal, szilárdsággal 
építtetnek és a termelési helytől vagy a segédszállítási 
berendezésektől a fogyasztási helyekig vagy az ezekhez 
vezető közforgalmú berendezésekig vezetnek.

Úgy az ideiglenes, mint az állandó szállítási beren
dezések ismét két csoportba sorozhatok és pedig:

I. szárazon való vagy száraz és
II. vizen való vagy vizi szállítási berendezések cso

portjába.
A szárazon való szállítási berendezéseket a száraz

földön mesterséges utón többé-kevésbé előkészített pálya 
jellemzi, melyen a faanyag eredeti nedvességi állapotá
ban önműkodőleg (a nehézkedési törvénynél fogva) vagy 
külön mozgató erő segélyével lesz a rendeltetési hely 
felé továbbítva; a vizi szállítási berendezéseket mester
séges utón előállított csatorna vagy természetes meder

alkotja s a faanyag a csatornák vagy a természetes 
medrek mozgó, folyá vizére bocsátva, ettől átnedve
sítve, a víz czipelő erejének felhasználásával továbbít- 
tatik a rendeltetési hely felé.

Szokásban van az erdészeti szállítási berendezéseknek 
külön csoportokba sorozása a berendezés használatának 
időszaka szerint, valamint a szerint, a mint a beren
dezés sík-, domb- vagy hegyvidéken létesíttetik; ezeken 
az alapokon megkülönböztetjük:

a) a nyári használatra,
b) a téli használatra és
r) a nyári és téli használatra szolgáló illetőleg al

kalmas szállítási berendezéseket, továbbá
1. a síkvidéki,
2. a dombvidéki,
3. a hegyvidéki berendezéseket.
A nyári használatra szolgáló berendezéseket a pá

lyának száraz, illetőleg a víznek cseppfolyós állapota, 
a téli használatra szolgáló berendezéseket a pályának 
havas vagy jeges állapota jellemzi, míg a nyári és téli 
használatra szolgáló berendezések azok, a melyek az 
évszakoktól és az időjárástól függetlenítve, télen ép úgy 
mint nyáron is egyaránt használhatók; a síkvidéki szál
lítási berendezéseket a hosszabb egyenes szakaszok jel
lemzik és az, hogy ezeknél mindig külön vonóerő 
igényeltetik az anyag elszállításához ; a hegyvidéki szál
lítási berendezéseket rövidebb egyenes és kisebb-nagyobb 
lejtősségű szakaszok jellemzik, a melyeken az anyag 
elszállítása a lejtőn lefelé a nehézségi erő felhasználá
sával, külön vonóerő igénybevétele nélkül is történ
hetik ; a dombvidéki szállítási berendezések a szerint, 
a mint hosszabb egyenes és enyhébb esésű, vagy rövi
debb egyenes és erősebb eséssel bíró szakaszokból léte
síthető, a síkvidéki vagy a hegyvidéki berendezések 
jellegét veszik fel. J- $.

Az erdészeti altiszti tápintézetek az 1914/15 . 
tanévben.

A rózsahegyi fiúintézetben a szorgalmi idő szeptem
ber hó elején kezdődött; felvételt nyert még augusztus
ban 40 növendék, kik közül azonban, az időközben ki
tört háború miatt a tanév elején csak 30 jelentkezett; 
ezek számát deczember havában, az ellenségnek TJng- 
megyébe történt behatolása folytán hajléktalanná lett 
uzsoki m. kir. erdőőr két fia szaporította, úgy, hogy a 
növendékek száma 32-re emelkedett, kik az évzáró vizs
gáig együtt maradtak. A vizsgák május havában tartat
tak meg; a rózsahegyi róm. kath. elemi fiúiskolában 
ugyanis, melyben a tápintézet növendékei oktatást nyer
tek, a rendes tanítást tovább folytatni nem lehetett, 
mert az iskolának tanítói közül többen hadba vo
nultak.

A vizsga eredménye a következő : kitűnő osztályzatot 
nyert 25% , jelest 63% , jót 9%  és kielégítőt 3% .

Származásra nézve ekként oszlottak meg a növen
dékek a kincstári igazgatási kerületek közt:
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Gránát és srapnell által okozott rongálások a zborói kastélyon.

Ez a tápintézet tehát a letelt tanévben —  habár 
csak a háború okozta korlátoltabb mérvben — megfe
lelt rendeltetésének. Hála legyen a m. kir. földmívelés- 
ügyi kormánynak azért, hogy az egész országot oly 
érzékenyen sújtó nehéz idők daczára ezt a tápintézetet 
fenntartotta.

Örömmel értesülünk arról is, hogy minden intézke
dés megtörtént, hogy ez az intézet a nemsokára meg
nyíló új tanévben is nyitva legyen a növendékek ré
szére.

A zborói leányintézetről —  mély sajnálatunkra — 
nem számolhatunk be ily kedvezően; ez az intézet, la
punk múlt évi 14. számában közölt hírünk szerint múlt 
évi május hó 26-án tűz által oly károsodást szenvedett, 
hogy a növendékek befogadására alkalmatlanná vált. Hogy 
az intézet a tűzesetet követő őszkor rendeltetésének ismét

átadható legyen, a földmívelésügyi kormány minden in
tézkedést megtett az épületek sürgős helyreállítása érde
kében. Javában folytak ezek a munkálatok, a mikor 
—  augusztus elején — a háború kitört; és csak ennek 
tulajdonítható, hogy a helyreállítási munka nem lett 
kellő időben befejezve; de az ekként csak lassan haladó 
munkának is vége szakadt, a mikor az ellenséges hadak 
első ízben november 30-án, majd másodszor a f. évi 
márczius 25-én Zborót birtokba vették. Ez a kétszeri 
betörés és az ellenségnek vitéz seregeink által mind
annyiszor végrehajtott kiűzése közben, nemcsak a május 
havi tűzvész után az intézeti főépület és az ezzel ösz- 
szefüggő templom fölé emelt ideiglenes tetőzet, hanem 
a részben létesített végleges munkálatok és az előkészített 
nagyértékű építőanyag is, részben a harczok folytán 
keletkezett tűz, részben pedig ágyulövedékek állal el
pusztultak. Zboró községének többi épületei is hasonló

A kincstár által épített elemi iskola Zborón.

kárt szenvedtek, a mint erről olvasóink a napilapokból 
értesülhettek.

Hogy olvasóink némi fogalmat szerezhessenek a je
lenlegi zborói állapotokról, bemutatunk itt három képet; 
az egyik a Rákóczi-kastélyt ábrázolja, melyben az intézet 
volt elhelyezve, a másik a kastélyhoz hozzáépített úgy
nevezett udvari templomot mutatja. Mindkét épület tető
zete és a templom körüli állványzat elégett és a falak 
több helyütt az ágyulövedékek nyomait viselik. A har
madik kép az állami iskola épületét mutatja be és az 
ennek tetőzetében és falaiban okozott károkat.

Az intézetnek volt növendékei és az intézetben meg
fordult szülők elszorult szívvel fogják e képeket nézni 
és azon tűnődni, hogy mivé lettek ezek az épületek, 
melyekhez lelkűket a hála és a kegyelet sok szála fűzi.

Hogy ilyen előzmények után az intézet a múlt tan
évben nem fogadhatta magába a gyermekeket, ez ön
ként érthető; és hogy mikor virradnak jobb napok 
Zboróra és az intézetre, azt most megközelíthetően sem 
tudhatjuk, de bízunk a földmívelésügyi kormány atyai 
gondoskodásában és reméljük, hogy az intézet szép ren
deltetésének nemsokára ismét átadható lesz.
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Erdei fák egyes tulajdonságainak átörök- 
lődése.

Mezőgazdasággal foglalkozó olvasóink tapasztalásból 
tudják, hogy csakis erőteljes ép állatoktól várhatnak 
egészséges, erőteljes, fejlődésre képes ivadékot; ha 
konyhakertjeikben magot termelnek, a magtermesztésre 
a legkiválóbb növény-egyedeket választják ki, mert ki
válóan jó palántát csak az ezektől származott magvaktól 
várhatnak. Ha az egészséges, erőteljes fejlődésre szükséges 
tulajdonságoknak és készségnek átöröklődését az álla
toknál s egynyári vagy rövid ideig fejlődő növények
nél így közvetlenül tapasztalhatjuk, több mint valószínű
nek mondhatjuk azt a feltevést, hogy a századokig élő 
erdei fák egyes tulajdonságainak átöröklődését is ugyan
azon törvények szabályozzák.

E tekintetben Engler Arnold dr. a zürichi erdészeti 
kísérleti állomáson végzett olyan kísérleteket, a melyek 
az anyafa tulajdonságainak, a tőle származó magból 
kikelt fiatal egyedekre való átöröklődését illetik. Két 
csemeteágyat vetett be, még pedig az egyikbe egy rossz 
növésű, a másikba egy jó növésű jegenyefenyő magvait 
vetette el. Az egyik ágyban, a hová a rossznövésű fa 
magvait vetette el, a csemetéknek több mint 50% -a el
görbült, rossznövésű volt; a másik ágyban a rendes nö
vésű fa magvaiból kikelt csemetéknél ez a rendellenesség 
az 5%-ot sem érte el.

Második kísérleténél zömök és sudarlós növésű fák 
magvait vetette el s a kikelt csemetéket, egyforma tá
volságban széjjel ültette. Ültetvényének fejlődését 15 évig 
figyelte meg s azt tapasztalta, hogy míg a zömök fák 
magvairól kelt csemeték szintén zömök, rövid ágazató, 
sűrű növésüek voltak s 15 év alatt az 1 m. magasságot 
sem érték el, addig a sudarlós növésű fák magvairól 
kelt csemeték hosszabb ágazatúak, ritkább növésüek 
voltak s 15 éves korukig a 2 m. magasságot is elérték.

Egy harmad k kísérlet czélja a hőmérséklet hatá
sának megfigyelése volt. Oly termőhelyekről származó 
magvakat vetett el, a mely termőhelyek évi középhőmér
séklete Zürichtől déli Svédországig terjedőleg a föld
rajzi fekvés szerint, különben lehetőleg hasonló össze
tételű talaj mellett egymástól 5—5 C°-kal különbözik. 
Egymásután következő sorokban a legalacsonyabbtól a 
legmagasabb átlag hőmérsékletűig terjedő termőhelyek
ről származó magvakból kikelt egyedekből 8 év alatt a 
kísérleti területen nemcsak hogy a középhőmérsékJet 
magasságával, illetve alacsonyságával arányos lépcső
szerű növekvés keletkezett, hanem még a magasabb 
átlaghőmérsékletű helyekről származó magvakból kikelt 
egyedeknél a tenyészidő is tavaszszal hamarább kezdő
dik és tovább tart, mint az alacsonyabb hőmérsékletű 
helyekről származóknál, minélfogva előbbiek évi magas
sági növekvése is nagyobb, a csemeték sudarabbak s 
nem oly zömökek, mint utóbbiak.

E kisérletek eredményéből az a tanulság szűrődik 
le, hogy az erdők felújításánál nagy gondot kell fordí
tanunk a magvak származására. Természetes felújítás
nál a legegészségesebb, legjobb növésű fákat kell mag

fákul meghagyni. Ha csemetekertek bevetésére gyűjtünk 
magot, ne sajnáljuk a fáradságot, hanem keressük ki 
a legszebb növésű fákat s azoknak a magvait gyűjtsük. 
Ha pedig nincsen saját termésű magunk, erdei magva
kat olyan helyekről hozassunk, a melyeknek éghajlata 
magassági fekvés, átlagos középhőmérséklet és talaj- 
összetétel tekintetében a saját éghajlatunkkal megegye
zik, mei’t ha melegebb vidékről hozatunk magot, cse
metéink tavaszszal sokkal korábban fognak kihajtani s 
őszszel később fognak beéredni s vagy a tavaszi késői, 
vagy az ősz' ikorai fagyoknak fognak áldozatul esni: ha 
pedig hidegebb vidékről hozatunk magot, akkor cseme
téink tavaszszal később fognak kihajtani s őszszel növek
vésüket hamarább fogják befejezni, növésük alacsonyabb 
lesr, mint a milyen az ültetési hely középhőmérsékletének 
megfelel. De azért, ha kettő közül kell választani, inkább 
a hidegebb vidékről származó magot válaszszuk, mert ha 
csemetéink növekvésben vissza is maradnak, de legalább 
edzettebbek, fagyállóbbak lesznek. L— l.

(A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
közleményei nyomán.)

A háború és az erdők.

A most dúló világháborúnak egészen más jellege van, 
mint a korábbiaknak. Az ellenfelek beássák magukat és 
így fejtenek ki ellenállást. Egyes csapatok napokig, sőt 
hetekig egy helyen vannak és ott a viszonyokhoz mér
ten kényelmes fedezékeket készítenek maguknak. Ehhez 
rendkívül sok fára van szükség, mert a több ezer kilo
méter hosszú harczvonal kiépítéséhez egész erdők fáját 
kellett felhasználni. A fedezék pallója, mennyezete, 
oldalfalai, pillérei fából készültek úgyszintén a fedezé
kekben levő bútor is. A Kárpátokban folyó harczok 
folyamán rendkívül nagy mennyiségű fa pusztult el 
részben hadiczélokra, részben az ellenség pusztító dühe 
következtében. A Kárpátok galicziai oldalán levő fűrész
telepeket túlnyomó részben kirabolták ; csak egy helyen, 
a Grcedel-czég egyik telepén 1000 waggon kész anya
got és 400 waggon gömbölyű fát «rekviráltak» az 
oroszok.

Nagyon jelentékeny az a kár is, melyet az erdők 
szenvedtek. Az ágyuk kilövési tere részére sokszor egész 
erdőrészeket kellett kidönteni, sok esetben pedig az er
dőket felgyújtották. A szállítási berendezéseket, ipar- 
vasutakat, csúsztatókat az oroszok tönkretették. A nyu
gati harcztóren folyó küzdelmek alatt is sokat szenved
nek a franczia erdők. Három évtized sem lesz elegendő 
arra, hogy az erdőket ért károk helyrehozassanak. A téli 
hadjárat folytán a csapatok jelentékeny mennyiségű fát 
eltüzeltek s bizony nem lehettek tokintettel arra, hogy 
az a fa sokkal értékesebb, mintsem tüzelésre szabadna 
felhasználni. Az ((American Eorestry» c. lap leírja a 
franczia erdők pusztulását a háború folytán Mikor a né
met seregek a múlt évben Párist megközelítették, a fran- 
cziák egész erdőket taroltak le, melyek a németeknek 
búvóhelyül szolgálhattak volna. A monimorencyi erdő
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sokat szenvedett, a vincennesi erdő kevesebbet. Arras 
körül egész erdőterületek tűntek el. Az esőzések folytán 
az utak járhatatlanokká váltak és hogy az élelmi- és 
lőszerszállítást lehetővé tegyék, gerendákból kellett uta
kat építeni. Yittimont és Neufchateau körül már alig 
van erdő, a champenouxi erdőben az egész faállomány 
1 m. magasságban le van vágva. Ezeket az erdőket 
szándékosan használták fel. Ehhez járulnak még az 
ágyúlövegek által elpusztított famennyiségek. F. L.

Szarvasbefogó.

Irta: Majerszky István, m. kir. erdőmérnök.

A világháború után a mostani gazdasági pangást 
rövid idő múlva okvetlenül erősebb fellendülés fogja 
követni. Nincs semmi okunk feltenni, hogy éppen a 
vadtenyésztés volna az, mely ebből a mindenesetre be
következő fellendülésből kimaradna. Ellenkezőleg. Az 
emberiség túlfeszített idegzete előszeretettel fog mene
külni a sporthoz s így a vadászathoz is, hogy felüdül
jön, megnyugodjék.

Bár a vadászatot a háború alatt kevésbbé gyakorol
ják, viszont a vad kevesebb ápolásban, gondozásban is 
részesül, s így azt hiszem, hogy a vadállomány a háború 
után mennyiségileg is, de kivált minőségileg visszafej
lődést fog mutatni. A minőségi visszafejlődés meg- 
gátlására és a minőség javítására, de új telepítésre is 
a vadászat tulajdonosai fokozottabb mértékben fogják 
a vérfelfrissítést alkalmazni, mint eddig tették. Ennél
fogva az élő vaddal való kereskedés, illetve a különben 
lelövésre szánt daraboknak élve való értékesítése még 
hasznothajtóbb lesz, mint eddig volt.

Nem szándékozom az élő vad befogására használt 
eszközök és módok általános leírásába fogni, hanem 
csak a szarvasbefogással fogok foglalkozni.

A vadtenyésztési czélra, tehát akár telepítési, akár vér- 
felfrissítési czélra szolgáló vadtól az első kellék, a mit 
megkívánunk, hogy az anyag jó, ép, egészséges legyen. Az 
ilyen czélra szolgáló vadnál s kivált a szarvasnál a vevő 
sokat ad arra, hogy vadja honnan származik. Jó helyről, 
híres vadászterületről származó vadért szívesen fizet 
többet, mert a jó, bár drágább anyaggal jobb eredményt 
fog elérni. Csakhogy híres szarvasterületről is lehet rossz 
tenyészállatokat kapni és pedig nem is az eladó szán
dékossága miatt, hanem mert a szarvas nem nyúl, sem 
fogoly, mely nekiszalad egy puha hálónak, melybe testi 
épségének sérelme nélkül belegabalyodik, hogy aztán 
kivéve és elszállítva czéljának csakugyan meg tudjon 
felelni. A szarvasbefogás nem olyan könnyű, már ma
gát a munkát tekintve sem. S ha a befogásra szolgáló 
szerkezet, maga a szarvasbefogó nem tökéletes, úgy 
nemcsak a befogás munkája lesz még nehezebb, hanem 
mire a vad a szállító ládába kerül, annyira össze-vissza 
van sebezve és törve, hogy mikor vevője megkapja, 
savanyú képpel nézi, hogy ez az állat van-e hivatva az 
ő vadjának vérét nemesíteni, minőségét emelni.

A szarvasbefogók rendesen leásott oszlopokra víz

szintesen szegeit fenyőrudakból készülnek. Néha azon
ban drótfonatból is. De majdnem mindeniknek az a 
hibája, hogy a befogó mint egy átlátszó kerítés zárja be 
a vadat.

A ki egyszer látott ilyen átlátszó befogóban szarvas- 
befogást, annak elmegy a kedve tőle.

Lehetetlen leírni a hogyan a befogóban rekedt vad 
megfeszült, vérző orrlikakkal párákat fújva, egész tes
tében gőzölve, kilógó nyelvvel, a rémülettől kidülledt, 
vadul forgó szemekkel száguld többnyire szorosan a 
kerítéshez dörzsölődve ide-oda köröskörül egymást át
ugorva, egymást tiporva, rúgva, a kétségbeesés, a halál- 
félelem artikulátlan hangjait hallatva. Közben neki-neki 
ugrik a kerítésnek, honnan visszavágódik, hanyatt esik, 
mialatt a többi, vele együtt bent levő szarvas annál 
vadabbul rohan köröskörül, átugrálva, rátiporva a sok
szor lábát tört vagy nyakát szegett felkelni nem tudó 
társát. A tovarohanókról csurog a vér, czafatokban lóg 
a bőr, hús; egyik már kiverte szemét a kerítésen, a 
másik eltörte két lábát, nem bir sem futni, sem társai
nak kitérni. Amott egy borjú a rohanó bika útjába 
kerül, az fellöki, ráugrik s a borjú kitiport belekkel, 
fejét kétségbeesetten emelgetve fetreng, míg a rohanók 
teljesen agyon nem gázolják. És számtalan a változata 
az ilyen borzalmas, állatkínzó jeleneteknek. Mondhatom, 
jó idegzet kell a szarvas befogásához. S ha aztán a 
befogott vad megérkezik rendeltetési helyére, a vevő az 
ilyen megtépett, össze-vissza sebzett «tenyészállat# lát
tára joggal vág savanyú képet, származott legyen bár 
a vad a leghíresebb vadászterületekről is.

És ennek a rettenetes látványt nyújtó befogási mű
veletnek egyedüli oka az átlátszó befogó. A bentszorult 
vad látja a befogón kívül a szabadságot, s különösen 
látja az embereket, kik a ládába akarják tereink Élet
ösztöne, halálfélelme készteti, hogy nekimenjen a kerí
tésnek, át akarja törni vagy ugorni s ki akarjon a nyí
lásokon bújni. Ha azonban a befogó nem átlátszó, a 
vad az át nem látszó falnak sohasem mbgy neki, s ha 
elég magas, át sem akar rajta ugrani, mivel nem tudja, 
nem látja, mi van a falon túl.

A befogóban rekedt vad, ha a befogó udvarának 
egyik végén a kerítésen csendesen megjelenik egy em
ber, az udvar másik végébe húzódik, nem száguld, nem 
ugrál a kerítésnek, kivált ha a munkások csendesen 
viselkednek. Ennek következtében nem töri össze ma
gát és sokkal, de sokkal könnyebben hagyja magát a 
terelőbe hajtani és épen kerül a ládába.

Hogy a vad a befogóba könnyebben bemenjen, a 
befogónak pontosan egymással szemben két nagy nyí
lású kapujának kell lennie. (Lásd az ábrát.) Ez azért 
szükséges, hogy az egyik kapuban megjelenő vad lássa, 
hogy az ellenkező oldalon elszabadulhat, miért is köny- 
nyebben fog a kapun belül «kerülni#. A kapuktól jóbbra - 
balra és kívül-belül néhány méter szélességben fákat 
kell ültetni, hogy az át nem látszó befogófal félig- 
meddig el legyen takarva s a vad annál bizalmasabban 
lépjen az udvarba.

Szükséges még, hogy a tojásalakú udvar keskenyedő
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végén keresztfallal egy nagy és egy kis részre legyen 
osztva, mely két részt a befogó fala mentén egy-egy 
széles ajtó köt össze. Az udvarba szorult vad az udvar 
legszélesebb végéről csendesen beterelődik a kisebb 
részbe, melynek ajtai úgy vannak szerkesztve, hogy 
azokat egy-egy a befogón kívül álló s egy kis nyíláson, 
a befogó kisebb részébe benéző ember egy mozdulattal 
elszabadítja, mire azok a kisebb részbe került vad mö
gött becsapódnak. Ebből a kis udvarból aztán könnyen 
megy be a vad a terelőbe.

Rendszerint több szarvas szokott a befogóba beszo
rulni s közbe olyan, a minőt nem akarunk befogni. 
Már most, ha a kis udvarba a kívánt darab megy be,

A. A nagy udvar, — B. A kis udvar. —  G. A terelő. — a, a. A befogó 
kapui. — b. A csalogató eleség. — c. A nagy- és kis udvart elválasztó 
fal. — d, d. A két udvart összekötő csapóajtók. — e. A  terelő elejét 
elzáró csapóajtó. — / ,  / .  A kapuktól jobbra-balra elhelyezett fák vagy 

bokrok.

azt a terelő végén elhelyezett ládába befogjuk. Ha 
először nem a befogni kívánt, hanem egy más szarvas 
vagy szarvasok szorulnak a kis udvarba, akkor ezeket 
a terelőn keresztül egyszerűen kibocsátjuk s azután 
fogunk a még a nagy udvarban levő kívánt szarvas 
betereléséhez.

Az ilyen befogó, minthogy a szádfalszerűen belülről 
simán épített oldalakhoz több anyag és több munka 
szükséges, mindenesetre többe kerül, mint a közönsége
sen elterjedt átlátszó falakkal épített befogó. A több
költség azonban az által, hogy a befogóban rekedt vad
nak a ládába hozatala sokkal könnyebb, de legkivált, 
hogy maga a befogás nem olyan rettenetes, hogy a 
befogást végző emberek sem látván a vadat, nem ordí

toznak, hadonáznak úgy, mint hogyha az átlátszó kerí
tésen belül a nekivadult szarvasokat látva maguk is 
szinte megvadulnak, hogy továbbá a vad épen kerül a 
ládába, hogy a fölösleges darabokat könnyen ki tudjuk a 
fogóból ereszteni, s végre mivel a befogás csendben 
történhet, a környéken levő vad nem szalad világgá s 
így ugyanabba a befogóba gyakrabban lehet vadat be
csalni, bőven megtérül.

A kapuk, ajtók csukásának módja, a ládába szorítás 
módja különféle lehet. Ezekre a részletekre nem ter
jeszkedem ki. Még csak annyit, hogy az úgynevezett 
önműködő, csukódó befogók csak ott felelnek meg, a 
hol mindent eladunk, a mi befogható. De ha pl. csak 
bikát akarunk eladni, biztos, hogy rendesen tehenek 
mögött csapódik be a kapu, s akkor az az éjjel már 
elveszett a befogásra szolgáló időből. Ha csak bizonyos 
minőségű vadat akarunk befogni, az önműködő csukós 
kapuk helyett sokkal jobb, ha egy közeli fáról hosszú 
zsinórral egy ember kezeli a kapukat, természetesen 
csak holdvilágos éjjeleken, s akkor csukja, mikor meg
felelő vad van a befogóban.

Némely vadas terület, bár alkalmas vadja volna, nem 
tud jó  élő vadat szállítani, míg a másik gyengébb minő
ségű vaddal nagyon jó üzletet csinál, vadját szívesebben 
megveszik, jobban keresik. Ennek titka pedig egysze
rűén az, hogy amannak rossz a befogója, emezé jó. 
Hogy pedig érdemes egy jó befogóra többet költeni, 
könnyű számszerűleg is bizonyítani azzal, hogy egy 
élő tehénért minden költség leszámításával legalább 
háromszoros árat lehet kapni, mint a meglőttért, és 
egy fiatal ép bikáért legalább tízszereset.

Madárvédelem és a háborús idők.

Mindennemű termékünk óvása s a terméshozamokat 
fenyegető veszedelmek elhárítása czéljából, különösen 
a mostani háborús időkben kettőzött jelentőséget nyer 
a madárvédelem ügye. Hogy minő szolgálatokat tesz a 
szárnyasvilág a mező, erdő, kert és szőlőgazdaságnak, 
azt számokban kifejezni alig lehet. Minden elpusztított 
hasznos éneklő szárnyassal egy kis gazdasági tőkét ve
szít el a gazda. A nők és a gyermekek, a kik ez idén 
igazán csodálatraméltó erővel és buzgalommal végeztek 
minden gazdasági munkát, a madárvédelem terén is 
jelentős szolgálatot tehetnek. A madarak és fák napjá
nak kötelező megünneplésén kívül, a hasznos rendele
teknek és tájékoztató útbaigazításoknak egész sora köny- 
nyit a madárvédelem tennivalóinak keresztülvitelénél, 
a mire nemcsak azért van szükségünk, mert a szárnyas
világ közismert és közhasznú tevékenységére egy a 
gazdaságból élő állam, mint a minő Magyarország, min
denkép rá van utalva, hanem az előrelátó kötelesség is 
megszabja, hogy a szárnyasvilág oltalmát az eddiginél 
fokozottabb mértékben vegyük kezünkbe. Azok az óriási 
kiterjedésű harczmívéletek ugyanis, a melyek vérten
gerekké változtatták a szárnyasok nyugodalmas birodal
mát s így madárdal azokon a vidékeken beláthatatlan
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időkig nem fog fölzengeni, a madarak újra betelepíté
sének munkálatait mellőzhetlenné teszik. Az a temérdek 
hasznos szárnyasféle, a melyet a háború kizavart szo
kott otthonból, új területet kénytelen keresni. Ebbéli 
menekvő és kereső útjában hazánkszerte is olyan terü
letekre jutott és juthat, a melyek nem szolgáltattak 
eddig a számyasvilágnak otthont. Az ilyen helyeken, 
tőlünk kitelhető lelkiismeretes munkával kell odahat
nunk, hogy a madarak által fölkeresett új otthonok ne 
csupán ideiglenes menhelyek, hanem állandó otthonok 
maradjanak.

Kettős feladat hárul ránk tehát e téren. Nevezetesen 
az elnéptelenített területeknek újjátelepítése s a mada
raknak menhelyül szolgáló területeknek új otthonná való 
avatása.

Németország, hű szövetségesünk is panaszkodik szak
sajtójában, hogy a háború minő mérhetetlen károkkal 
sújtja a madárvédelem tevékenységének megbénításával 
a gazdákat

A közismert óvszerek sorában első helyre tehető a 
fészkelő házikók beszerzése és védelme, a mire nézve 
a debreczeni és egyéb fészekodu gyárak adnak a hozzá
juk forduló közönségnek készséges útbaigazításokat.

Habár szigorú rendelkezések állják útját a tőrvetés
nek ' és a hurokkal való madárfogdosásnak, mégis a 
statisztika adatai szerint, az oly magas kultúrájú Német
országban a múlt évben is milliót meghaladó hasznos 
szárnyas esett a legveszedelmesebb madárpusztító, a 
míveletlenebb emberi elem tőrvető hatalmába. Már 
pedig a sokféle élősdi állatnak legkiadósabb pusztítója 
az apró madarak tömege.

•A légy, mint a legtöbb ragályos és járványos beteg
ség tovahurczolója, nagy sokaságban lepi el az emberi, 
állati testet és valamennyi élelmi czikkünket. Az Orszá
gos Magyar Közegészségügyi Egyesület, egy rendkívül 
közhasznú kiadványában küzd a legyek borzalmasan 
káros világa ellen. Nagyobb segítséget el sem képzel
hetek a légy elleni küzdelem terén, mint a hasznos 
éneklő szárnyasvilágot.

A madárvédelem kiegészítéséül szolgál a kóbormacs
kák, menyétfélék és egyéb szárnyas és tojáspusztítók 
alapos irtása, A mezőgazdaságra tulajdonképpen káros 
verebek irtásával azért ajánlatos ez évben csinyján 
bánni, mert a rovarfélék sorából a veréb sok legyet is 
pusztít és e mellett a csigafélékből mint kedvencz cse
megéjéből is nagy tömegeket fogyaszt. Gyulay Károly.

Gazdasági tanácsadó.
A gyümölcsfák Monilia-betegsége. (Egyúttal felelet 

M. I.-nek.) Az utolsó években gyümölcsöseinkben vesze
delmes betegség pusztít; ez Monilia néven ismeretes és 
óriási károkat okoz. Különösen alma-, körte-, kajszin- 
baraczk-, cseresznye-, meggy-, szilva- és őszibaraczk- 
fáinkat támadja meg gyakran, de előfordul ritkább ese
tekben még a ribizkén, birsalmán, naspolyán, köszmé
tén, sőt a szőlőn és szamóczán is. A Monilia-betegséget

a Sclerotinia nemhez tartozó különféle gombák okoz
zák. A Sclerotinia (Monilia) cinerea (Bon.) főleg cse
resznyét, meggyet, szilvát és őszibaraczkot, a Sclerotinia 
(Monilia) laxa (Sacc. és Voyl) pedig kivált a kajszin- 
baraczkot támadja meg; az almán, körtén és naspolyán 
főként a Sclerotinia (Monilia) fructigena Pers. élŐBkö- 
dik, végül különösen a birsalmán és körtén a Scleroti
nia (Monilia) Linhartiana-t találhatjuk.

Azonban megtörténik, hogy több Monilia-fajta is 
élősködik egy- és ugyanazon a gyümölcsfán, még pedig 
nemcsak a gyümölcsét támadja meg, hanem fiatal haj
tásait, virágját, levelét egyaránt tönkreteszi.

A betegség egész lefolyása a következő:
Tavaszszal, különösen tartós ködös napok után és 

mélyebben fekvő helyeken némely gyümölcsfáknak, leg
inkább a cseresznye és meggy fiatal hajtásainak levél- 
zete színét veszti, úgyszintén megbámul a virág és 
fiatal termés is, mintha az egész ág lesült volna, a fa 
többi lombja azonban friss zöld marad. Az így elhalt 
virágok nem esnek le a fáról, hanem összezsugorodnak, 
és gyakran még a következő tavaszig is a fán marad
nak ; lassanként azután elhal az -egész hajtás, a fiatal 
levelek teljesen megbámulnák, de szintén csak nehezen 
hullanak le, úgy hogy az így megtámadott fa még egész 
nyáron át a Monilia-betegség pusztításának jellemző 
képét mutatja. Ezeket az ismertető jeleket gyakran fagy
tól eredő kárral tévesztik össze, pedig ha a beteg fa 
fejlődését tovább figyeljük, hamar megértjük, hogy mi 
okozta pusztulását. Ugyanis ott, a hol egy-egy virág 
mégis megmaradt és gyümölcs fejlődött belőle, ez csak
hamar .szintén megbetegszik, a mit arról ismerünk fel, 
hogy a gomba fajtája szerint a gyümölcsön szürke, 
sárga, vagy fehér-penész mutatkozik. Ettől a penésztől 
a gyümölcsnek lassanként egészen megbámuló héja 
rohamosan begyepesedik, még pedig vagy szabálytalan, 
vagy kerek gyűrűk alakjában. A gyümölcs beteg húsa 
többé-kevésbbó barna színt ölt és megpuhul. Néha azon
ban az ilyen gombagyep csak kis mennyiségben képző
dik, sőt akárhányszor el is marad, de a gyümölcshéj 
mégis megfeketedik, a gyümölcs pedig összezsugorodik, 
megkeményedik. Az elhalt gyümölcs húsában a gomba 
fonáltestei (mycelium) fejlődnek, melyeken át a gomba 
tápanyagát szállítja s egyúttal rajtuk fejleszti szaporodó 
szerveit. E fonáltestekből képződnek a már szabad szem
mel is látható gombagyepek olyformán, hogy rövid ága
kat fejlesztenek, melyek a gyümölcs felhámját nyalá
bonként áttörik és felszínre jutva, egysejtű spórákat 
(konidiákat) képeznek. E spórák lánczszemszerűleg he
lyezkednek el egymás felett és ha megértek, szétesnek 
és a rovarok, szél, vagy eső széthordják őket. Ha ilyen 
spóra a megfelelő gyümölcsre jut, kivált valamelyik sé
rült helyére, ott csírázni kezd, a csira behatol a gyü
mölcs belsejébe, itt megint fonáltestté válik és újra elő
idézi a már előbb leírt gombagyepet, mely így újra 
spórákat hoz létre. így fertőzi meg a gomba az egész
séges fákat is. Elképzelhető, hogy ily gyors szaporodás 
mellett millió és millió spóra lesz széthurczolva, úgy 
.hogy csakhamar egész gyümölcsösök mennek tönkre
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A spórák azonban különösen még a fa fiatal hajtásaira, 
leveleire, rügyeire, ágaira, a kéreg repedéseibe is esnek, 
ott is fonáltestté (myceliummá) fejlődnek, így telelnek 
át és tavaszszal a melegebb, ködös időjárás mellett szin
tén milliónyi spórát termelnek s így újra kezdődik a 
fejlődés, melyet előbb láttunk és a melyet sokszor fagy 
okozta kárral téveszthetünk össze.

De van a gomba áttelelésének még másik módja is. 
A Monilia-penész által megtámadott gyümölcsnek csak 
kis része hull le a fáról nyáron át, a többi az ágakon 
marad, összezsugorodik, megfeketedik, kőkeménynyé válik 
és mumiaszerű alakot ölt. Ily múmiák, a melyek a fá
kon maradnak, vagy leesnek és ott a fák alatt marad
tak, tele vannak a penész szálaival és- ezek tavaszszal 
nem fejlesztenek mindig lánczszerűen összekapcsolt spó
rákat, hanem a gombának tökéletesebb termését, a mely 
korsóalakú s Sclerotinia-gyümölcsnek nevezzük. Minden 
ilyen korsóban több apró, bunkóalakú tömlő fejlődik 
s ezek mindegyikében nyolcz spóra; ezeknek tömlő
spóra a neve. Tavaszszal ezek a tömlők megrepednek, 
spóráikat kihányják és ezek épp úgy, mint az előbb 
leírt spórák, folytatják pusztító munkájukat.

Megismertük most a betegség lefolyását és a fertő
zés különféle módját, könnyű lesz tehát ellene véde
kezni.

1. Minden erővel azon legyünk, hogy a gyümölcs 
megsérülését megakadályozzuk. Ügyeljünk tehát mind
enekelőtt arra, hogy a rovarok ne bántsák a fákat s ezért 
minden módon irtsuk a rovart.

2. Minden beteg gyümölcsöt rögtön le kell szedni, 
mihelyt a penész rajta mutatkozik, úgyszintén össze kell 
gyűjtenünk a fán, vagy az alatta levő mumiszerű gyü
mölcsöt is s mindnyáját mélyen elásni.

3. A fákat tavaszszal a rajta levő elszáradt ágaktól, 
részektől, száraz virágoktól és mézgafolyásos ágaktól 
meg kell tisztítani és ezeket elégetni, még pedig leg
később február végéig.

4. A földön tavalyról ott maradt száraz vagy rot
hadt gyümölcsöt gondosan össze kell szedni, elégetni, 
vagy mélyen elásni, a talajt is felásni, vagy esetleg vas- 
gáliczczal behinteni.

5. Az alábbi utasítás szerint őszszel a fagyok előtt és 
kora tavaszszal, a míg a nagy fagyok elmúltak téli 
lével, követlen a magzás után nyári mészkénlé perme
tezés.

6. Elvirágzás után az esetleg elhalt galyakat és el
fonnyadt, lecsepült virágok alatt levő ágakat vissza kell 
metszeni és így a fát tisztán tartani. Természetes, hogy 
e védekezést mindenki a saját érdekében a legszigorúb
ban hajtsa végre és a szomszédokat is figyelmeztesse 
reá, nehogy a gyümölcsös újra megfertőződjék.

A «mészkén-lé» készítése és alkalmazása. * (Egy
úttal felelet M. I.-nek.) Gyümölcsfáink összes gomba-

* Újabban állami ellenőrzés mellett gyártott mészkénlé sze
rezhető be kg.-ként 10 fillér árban bárminő mennyiségben a kö
vetkező czégeknél: 1. Magyar Mezőgazdák Szövetkezete (Buda
pest, Alkotmány-utcza 29. szám.) 2. Forhin gyár (Budapest, V., 
Vilmos császár-út 46. szám.)

betegsége ellen valamennyi eddig ismert szer közt leg
hatásosabb a mészkénlé, a mely a mellett, hogy a leg
jobb, még olcsóbb is a többinél. Készítése és alkalma
zása egyszerű a azt minden gyümölcsfatulajdonos házi
lag elkészítheti. A mészkénlé égetett oltott mész és kén
por összefőzésével állíttatik elő. Az összefőzést vasüst
ben kell végezni. Ha 25 liter mészkénoldatot akarunk 
készíteni, akkor szükségünk van:

1. Olyan vasüstre, a melynek űrtalma legalább 35 
liter. Azért kell nagyobb üstöt használnunk, mint a 
mennyi folyadékot készíteni óhajtunk, hogy főzés köz
ben az oldat ki ne fusson az üstből.

2. 5 kg. finom kénporra, a mely a legtöbb vidéki 
városban kapható.

3. 2Ya kg. tiszta égetett mószre és
4. 25 liter vízre.
Ha a fentemlített anyagok együtt vannak, hozzá

fogunk az oldat elkészítéséhez. Mindenekelőtt darabon
ként megoltjuk a vasüstben a 2Vs kg. meszet. A vizet 
az oltáshoz az előkészített 25 liter vízből vesszük, de 
persze csak annyit, a mennyi e kis mennyiségű mész 
megoltásához elég, vagyis 3V*—4 litert. Ha a mész 
megoltásával elkészültünk, akkor egy másik edényben 
vízzel sűrű péppé keverjük az 5 kg. kénport (a vizet 
szintén az előkészített 25 literből vesszük) és e pépet 
apránként keverjük bele a megoltott mészbe, majd hozzá
öntjük a megmaradt vizet, az egészet jól összekavarjuk, 
az üstöt háromlábra, vagy üstkatlanba állítjuk s jól alá
tüzelünk. Ha e keverék folytonos kavarás közben fel
forrt, akkor a felforrástól számítva még egy teljes óráig 
erősen főzzük. Főzés közben természetesen víz párolog 
el, a mit pótolnunk kell utánöntéssel. Legegyszerűbb, 
ha a kavaróbotot beállítjuk az üstbe, még mielőtt a 
folyadék felforrt volna s azon egy bevágással megjelöl
jük a folyadék magasságát. Ha már most főzósközben 
fogy a folyadékunk, forró vízzel szaporítjuk annyira, 
hogy a folyadék felszíne a boton levő bevágásig érjen. 
Forró vizet azért kell használnunk az utánöntéshez,- 
mert a hideg víz hozzáöntése megakasztaná a forrást, 
már pedig a folyadéknak egy teljes óráig forrva kell 
főnie. Egy órai főzés után kész a törzsoldat, a melyet 
kihűlni engedünk s aztán szitán át kis hordóba vagy 
üvegekbe szűrve tartjuk el fagymentes helyen mind
addig, a míg ezt a permetezésre használni nem akarjuk. 
E törzsoldat vörösbarna színű folyadék.

Minél tisztább és finomabbra őrölt kénport és minél 
jobb égetett meszet használtunk a törzsoldat készíté
sére, annál erősebb lesz a nyert folyadék. A törzsoldat 
jóságát egy igen egyszerű készülékkel, az u. n. Baumé 
areométer-rel (sűrűségmérő) mérhetjük meg, sőt meg is 
kell azt mérnünk, hogy tudjuk, mennyi vízzel kell azt 
hígítanunk, ha permetezni akarunk; mert a törzsoldatot 
csak erős hígítás után lehet permetezésre használni. 
A Baumé areométer igen egyszerű szerszám, mindössze 
egy üvegcsőből áll, a melynek alja söréttel van meg
töltve és a mely 50 fokra van beosztva. E kis szerszám 
1 '50 koronáért kapható Erdély és Szabó czégnél Buda- 

i pesten, VHL, Baross-utcza 24. Ezt a Baumé areométert
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beállítjuk a törzsoldatba s egyszerűen leolvassuk, hánya
dik számozott fokig sülyedt le benne. Ha jó anyagból 
készítettük a törzsoldatot, akkor annak sűrűsége 23—25 
fok körűi lesz. Általában azt mondhatjuk, hogy minél 
finomabb volt a kénpor, annál sűrűbb lesz a törzsoldat. 
Hogy kénvirágot használunk-e vagy finomra őrölt kris
tályos ként, az teljesen egyre megy, ha az őrölt kén 
oly finom mint a kénvirág. Ha azonban az őr_ölt kén 
nem lisztfinomságú, akkor sok veszendőbe megy belőle, 
mert a durvább szemcsék nem oldódnak fel, hanem 
üledéket képeznek.

Legjobb a törzsoldatot közvetlenül permetezés előtt 
főzni s megfelelő hígítással azonnal felpermétezni. Ha 
nem lehetne azonnal felpermeteznünk, akkor a törzs
oldatot jól bedugaszolt palaczkokban vagy hordóban né
hány hétig eltarthatjuk.

Lássuk már most, miként kell a törzsoldatot per
metezésre használni? Mindenekelőtt azt kell tudnunk, 
hogy első ízben tél végén, kb. február utolsó vagy már- 
czius első napjaiban kell permeteznünk, vagyis akkor, 
a mikor nagyobb nappali fagyok már nincsenek és a 
fák még nem kezdenek rügyezni. Ezt a permetezést téli 
permetezésnek nevezzük, ellentétben a későbbi perme
tezésekkel, a melyeket nyári permetezéseknek hívunk. 
A téli permetezéshez erősebb, a nyári permetezésekhez 
gyengébb oldatot kell használni. A permetező oldatot 
a törzsoldatból állítjuk elő, úgy, hogy azt megfelelő 
mennyiségű vízzel hígítjuk. Meg kell tehát mérnünk a 
törzsoldat sűrűségét Baumé areométerrel s az alábbi 
táblázat szerint kell azt hígítanunk vízzel:

Ha a tőrzsoldat Akkor 1 liter törzsoldathoz adandó víz mennyisége
sűrűsége Téli permetezésnél Nyári perme ezésnél

30 Baumé fok 7-25 liter 72-5 liter
29 « « 675 « 68 5 «

10 00 6-5 « 65 5 «

27 « « 6-—  « 62-—
26 « <« 575 « 59-— «

25 « « 5-25 « 55-5 «
24 « « 5*—  « 52-—
23 « « 4*5 « 48-5 «

2 2  « « 4-25 « 4 5 *5 «

2 1  «« « 3-75 « 42-5 «

2 0  « « 3-5 « 39-5 «

1 9  « « 3-25 « 36-5 «

18 « « 3 '—  « 34-— «

17 « « 275 « 32-— «

16 « « 2-5 «« 30-- «

15 « « 2-25 « 28-— «

Fenti táblázatból tehát, miután megmértük a törzs
oldatunk sűrűségét, egyszerűen leolvashatjuk, hogy annak 
minden literéhez hány liter vizet kell hozzáöntenünk. 
Még azt kell megjegyeznünk, hogy a törzsoldatot hígí
tás előtt jól fel kell kavarnunk, mert éppen a legérté
kesebb kénvegyületek leülepszenek az edény aljára. Ha 
a törzsoldat sűrűségét a beállított areométer 23 fokos
nak mutatta, akkor téli permetezéshez (rügyfakadás 
előtt!) minden liter törzsoldathoz 47* liter vizet kell 
öntenünk, míg a nyári permetezéshez minden liter 23

fokos törzsoldathoz 48 Vj liter víz öntendő. Az így fel
hígított folyadékot beleöntjük a permetezőkészülékbe 
s megkezdjük a permetezést, ügyelve arra, hogy a per
metezendő fák és bokrok minden oldalról jól megper- 
meteződjenek, a mi, ha nagyobb szél nem fú, könnyen 
elérhető.

Azt már tudjuk, hogy a téli permetezést tél végén, 
rügyfakadás előtt kell végezni. Lássuk már most, mikor 
van a 3 nyári permetezés ideje ? Az első nyári perme
tezést legczélszerübh akkor adni, a mikor a fák virág- 
bimbóval vannak tele. Ha egyes bimbók már kivirá
goztak volna, az nem baj; a permetezés ilyenkor is 
minden kár nélkül végezhető, mert a mészkénlé nem 
árt a virágnak. Csak arra ügyeljünk, hogy a déli órák
ban, ha erős napfény van, ne permetezzünk. A máso
dik nyári permetezés kb. egy hónap múlva, a harmadik 
a második után ismét egy hónapra végzendő.

Végül még néhány szót kell szólnunk a használandó 
permetezőkészülékről. A mészkénoldat megmarja a vörös 
rezet s épp azért e szerhez a szőlőpermetező nem al
kalmazható, hanem különleges permetezők használan
dók. Ilyenek az ólmozott kazánú «Columbus» permete
zők, kaphatók Haller Ödönnél Budapesten, VIII., Rá- 
kóczi-út 11. Egy ilyen permetező ára teljes felszerelés
sel 50 korona.

A mészkénlével dolgozó munkás keze és arcza be
kenendő vazelinnel vagy fagygyúval, mert e szer meg
marja a bőrt Ellátandó a munkás szemvédő szemüveg
gel is s czélszerű lesz neki valaminő rossz kabátot adni, 
hogy ruháját a mészkénlé tönkre ne tegye.

Maga a permetező oldat igen olcsó. A fenti előírás 
szerint készülő 25 liter törzsoldathoz szükséges 5 kg. 
kénpor ára kb. 1 korona 20 fillér, a 21- 2 kg. égetett 
mész ára kb. 10 fillér. Ha a tüzelőanyagot és a törzs
oldat elkészítéséhez szükséges napszámot összesen 1 ko
ronába számítjuk, akkor 25 liter törzsoldat 2’30 koro
nába kerül. Jó anyag használata mellett a törzsoldat 
legalább 23 fok sűrűségű lesz s így a 25 liter törzs
oldatból 631 liter nyári permetező folyadékot nyerünk, 
vagyis 1 hektoliter nyári permetezéshez való oldat csak 
36 fillérbe kerül. Nagyban való készítésnél ez az ár még 
lényegesen redukálódik.

Különfélék.
Halálozás. Hathalmi Gabnay Ferencz a földmívelés- 

ügyi minisztériumban alkalmazott m. kir. erdőtanácsos, 
munkás életének 56-ik évében hosszas szenvedés után, 
augusztus hó 10-én, meghalt. — Újvári Sándor szak
vizsgázott erdőőr, a nyitrai 14. honvéd gyalogezred 
népfelkelő szakaszvezetője, a sandomierzi ütközetben 
1914. évi szeptember hó 14-én, munkás életének 37-ik 
évében a hazáért hősi halált halt. A megboldogult öz
vegyet és öt gyermeket hagyott hátra.

Megjutalmazott erdőőr. Helzdorfer Mihály erdőőr 
a medgyesi határban egy szőlőben elfogta az erzsébet-
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városi ügyészség börtönéből megszökött Majorkovits 
Jánost, a ki a télen rablógyilkossági merényletet kísé
relt meg egy segesvári orvos ellen. Majorkovits már 
hat hét óta bujdosott, a segesvári bástyatornyokban la
kott és nem tudták kézrekeríteni. Most az erdőőr elfogta 
és ezért 100 korona jutalomban részesítették.

Nyugdíjbiztosítás. Török Ferenez uradalmi erdőőr, 
Makai Lajos Sopron vármegyei védkerületi erdőőr az 
Országos Gazdasági Munkáspénztárnál az 1912. évi 
VIII. t.-cz. alkotta nyugdíjcsoportban, balesetre, nyug
díjra, aggkorj és temetkezési segélyre biztosíttattak.

Adomány. Bohus Károly m. kir. főerdőőr a lapunk 
által létesített és az Országos Erdészeti Egyesület által 
kezelt erdészeti altiszti segélyalap javára 15 koronát 
adományozott. Az érdekeltek helyett és azok nevében 
a szerkesztőség nyilvánítja a nagylelkű adományozónak 
őszinte köszönetét.

Elfogott orosz hadifogoly. Mótz István tenkei já
rási erdőőr, julius 26-án- este 8 órakor, midőn a rózsa- 
falvai és oláhgyepesi vágásokba éjjeli szolgálatra ment, 
egy ismeretlen egyem-uhába öltözött egyént pillantott 
meg és fogott el, a kit azután a tenkei csendőrségnek 
adott át. Az illetőről, a ki fájós lábai miatt alig tudott 
járni, kitűnt, hogy orosz hadifogoly, ki valahonnan meg
szökött.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Nyugtázás. A Szövetség pénztárába folyó évi julius 
hó 10-től augusztus hó 10-ig tagsági díjat fizettek:

19J5 énre: Sztrileczky János 1 K, Balogh Béla, 
Rúvári Ferenez, Moha Alajos, Hain Ede és Dankó Ist
ván 2 —2 K, Svenda László 3 K, Bálint János, Galántai 
Ferenez és Sebők Vilmos 4 - 4  K, Balogh Kálmán 1915 
II. félévre 2 K és 1916 I. félévre 2 K.

Hivatalos közlemények.
Hirdetmény.

104678 1915.1/A-3. szám. Az erdőőri és vadőri szak
vizsgák az 1915. évben október hó 18 án s az erre 
következő napokon Budapesten, Pozsonyban, Besztcrcze- 
bányán, Miskolczon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozs
várt, Brassóban, Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett és 
Szombathelyen fognak megtartatni.

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri vagy vad
őri szakvizsgát letenni óhajtják, hogy az ehhez szüksé
ges engedély iránt kellően felszerelt kérvényüket 1915. 
évi szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdőfelügyelőség
hez nyújtsák * be, a melynek székhelyén vizsgát tenni 
kívánnak.

Budapest, 1915. julius hó 29.
M. kir. fölclmívelésügyi miniszter.

A m. kir. minisztériumnak 2972/1915. M. E. számú 
rendelete a tüzifakészletek bejelentéséről.

A magyar kir. minisztérium a háború esetére szóló 
kivételes intézkedésekről alkotott törvényes rendelkezé
sek alapján a következőket rendeli:

1. §. A tűzi fakészleteket az alább következő §-okban 
foglalt rendelkezések értelmében be kell jelenteni.

2. §. Bejelentés alá a tűzifából azok a készletek esnek :
a) a melyek a tűzifa termelésével és eladásával vagy 

a termelt tűzifa forgalombahozatalával foglalkozó erdő- 
birtokosok és kereskedők (egyének, jogi személyek, ezégek) 
birtokában (kezelésében vagy őrizetében és pedig akár 
saját, akár idegen helyiségekben, vasúti, hajóállomási, 
városi vagy községi raktárakban, erdei rakodókon vagy 
a termelőhelyeken stb.) eladatlanul vannak és pedig 
tekintet nélkül arra, hogy a tűzifa rakáson van-e vagy 
sem; idetartoznak azok a készletek is, amelyek még a 
termelő helyeken feldolgozás vagy összegyűjtés alatt 
vannak, a mennyiben azok a most következő fűtési idő
szak alatt, vagyis az 1916. óv márczius hó végéig el
adásra kerülhetnek;

b) a melyek az a) pontban említett erdőbirtokosok 
és kereskedők (egyének, jogiszemélyek, ezégek) birtoká
ban (kezelésében, őrizetében és pedig akár saját, akár 
idegen helyiségekben, vasúti, hajóállomási, városi vagy 
községi raktárakban, erdei rakodókon vagy a termelő 
helyeken stb.) vannak és már eladattak, de még nem 
szállíttattak el a vevőnek és pedig szintén tekintet nél
kül arra, hogy a tűzifa rakáson van-e vagy sem;

c) a melyeket az a) pont alá eső belföldi egyének 
vagy ezégek forgalomba hozatal czéljára külföldről 
(Ausztriából is) megvettek, de a melyek még az eladó
nál vannak;

d) a melyeket a magyar szent korona országainak 
területén 1915. évi augusztus hó 15-től 1915. évi októ
ber hó 31-ig terjedő idő alatt forgalomba hozatal czél
jára fognak termelni;

e) a melyeket a magyar szent korona országainak 
területére 1915. évi augusztus hó 15-ike és 1915. évi 
október hó 31-ike közötti időben forgalomba hozatal 
czéljára fognak behozni.

Azok a készletek, a melyek az a), b) és c) pontok 
alá esnek, már most, azok pedig, a melyek a d) és az
e) pontok alá esnek, előállításuk, illetőleg behozataluk 
után lesznek bejelentendők (lásd: a 4. §. 3. és 4. be
kezdését).

3. §. A bejelentést a 2. §. a) és b) pontja alá tar
tozó esetekben az köteles megtenni, a kinek birtokában 
(kezelésében, őrizetében) a bejelentendő tüzifakészletek 
vannak.

Azt a készletet, a mely valamely beraktározással 
vagy fuvarozással foglalkozó czégnél vagy egyénnél van 
elhelyezve, az köteles bejelenteni, a ki azt megőrzés 
vagy fuvarozás végett elhelyezte, kivéve azt az esetet, 
a mikor a beraktározott árut külföldi ezég vagy egyén 
helyezte el, mert ilyen esetben a beraktározó vagy 
fuvarozó vállalat köteles a bejelentés megtételére.
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.... számú bejelentőlap........................................... község (  vármegye)
határában levő tűzifák észlelekről.

1. A bejelentő neve:

« « foglalkozása:

• * lakóhelye j vármegye.................................. —........ -község

...............................................utcza........... -.....házszám

2. Az összes készletek megnevezése fa
nemek és választékok szerint. (L. a ren
delet 2. §-ának a), b), d) és e) pontját)

: 1 V !

~ E

a) Készlet 
1915. aug. 15-én

b) Készletnövekedés 
1915. aug. 15- okt. 31.

c) Készletapadás 
1915. aug. 15—okt. 31.

d) Készlet 
1915. okt. 31-én

hasábfa dorong-
fa vegyes hasábfa dorong

fa vegyes hasábfa dorong
fa vegyes hasábfa

a) cser, bükk és gyertyán

b) tölgy

c) ákácz

d) fenyőfélék

e) nyír és nyár

3. A  2. pont szerint bejelentett készlet 
hol van elhelyezve ?

4. A 2. pont szerint 
bejelentett készlet
ből mennyi van el
adva ?

a) cser, bükk és gyertyán ! 1
b) tölgy

c) ákácz

d) fenyőfélék

e) nyír és nyár

—

5. A  4. pont alatti mennyiség kinek 
vagy kiknek adatott el ? A vevő (vevők) neve és 1 

lakóhelye

6. Mennyi az a 
tüzifámennyiség, 

melyet bejelentő 
külföldről (Ausz
triából is) megvett, 
de a mely még el
adónál van ? (Lásd 
a rendelet 2. §. c) 
pontját)

a) cser, bükk és gyertyán 1 .
b) tölgy

c) ákácz •
d) fenyőfélék

e) nyír és nyár

--- ----------------------------
1

7. Kinél vagy kiknél és hol van elhe
lyezve a 6. pont alatti mennyiség ?

N év : 
Orszá g ;
Község;

A fenti adatok helyességét igazolom és a túloldali rendelet határozmányait tudomásul vettem.
Kelt 1915. ......í hó án

én
A bejelentő aláírása (a czég bélyegzője).

M egjegyzések : 1. A «mennyiség egység megnevezése* czímű rovatban pontosan be kell Írni, hogy a bejelentett készlet mennyisége milyen 
egységben (ürköbm., méteröl, bécsiöl, kgrm., waggon stb.) van kimutatva.

2. A 2. rovatban az első bejelentés alkalmával (aug. 15-iki bejelentés) a rendelet 2. §-ának a )  és b) pontjai alá eső készletek együttesen jelen- 
tendők be. A rendelet 2. §-ának d) és e) pontjai ala eső készletek csak a második bejelentés alkalmával (okt. 81-iki bejelentés) jelentendök be 
és pedig a 2. rovat b) jelző .hasábjában.

3. A 3. rovatba pontosan beírandó, hogy a készlet hol van elhelyezve (vasúti vagy hajóállomáson, városi vagy községi faraktárban, erdei rako
dón, termelési helyen stb.) Ha a készlet több helyen van elhelyezve, .ebben az esetben az is kimutatandó, hogy az egyes helyeken a készletből 
mekkora mennyiség van elhelyezve ? . . .

4. Az 5. rovatban a vevők neve pontosan feltüntetendő. Ha az adatok ebbe a rovatba helyszűke miatt nem volnának mind bejegyezhetők, 
akkor azok külön kimutatásba foglalandck s ez a külön kimutatás a bejelentő laphoz csatolandó.

5. Ugyanilyen külön kimutatás csatolandó a bejelentő laphoz a 3. és 7. rovatokra vonatkozólag abtan az esetben, ha az ide vonatkozó adatok
helyszűke miatt mind nem jegyezhetők be ezekbe a rovatokba. ' _

6. A rendelet 4. §-ának 4. bekezdése szerint az 1915. okt. 31-iki állapotnak megfelelően teendő bejelentés, ugyanilyen bejelentő lapon eszfeözlendo. 
Az 1915. aug. 15-iki állapottal szemben mutatkozó apadás oka (rendelet 4. §-árak 4. bekezdése) a bejelentő lapon sorolandó fel. Az 1915. aug. 15-iki 
(aug. 25-ig beterjesztendő) bejelentő lapok L íz ., az 1915. ckt. 31-iki (nov. S-ig beterjesztendő) bejelentő lapok pedig H . sz. jelzéssel látandók el.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



AZ ERDŐ. 129

A 2. §. c) és e) pontjai alá tartozó esetekben a vevő, 
a 2. §. d) pontja alá tartozó esetekben pedig a tűzifa 
termeltetője köteles a bejelentésre.

4. §. A bejelentést mindenkinek, a ki erre köteles, 
közvetlenül a m. kir. központi statisztikai hivatalhoz 
(Budapest, II. kér. Heltai Ferencz-utcza 5/7. szám) kell 
beküldenie.

A bejelentéshez az idecsatolt minta szerinti beje
lentő lapot (lapokat) kell használni. Ilyen bejelentő la
pok a m. kir. központi statisztikai hivatalnál (Budapest, 
II. kér., Heltai Ferencz-utcza 5/7. szám), továbbá kis- 
és nagyközségekben az elöljáróságnál, rendezett tanácsú 
és törvényhatósági joggal felruházott városokban, vala
mint Fiume városában és kerületében-a polgármester
nél, Budapest székesfővárosban a kerületi elöljáróságok
nál ingyen kaphatók. Ugyanezen minta szerint a beje
lentő lapot maga a bejelentő is elkészítheti.

A 2. §. a), b) és c) pontjai alá tartozó tűzifa meny- 
nyiségeket az 1915* évi augusztus hó 15-ik napján volt 
állapotnak megfelelően legkésőbb 1915. évi augusztus 
hó 25-ig kell bejelenteni.

A 2. §. d) és e) pontjai alá eső azt a tüzifameny- 
nyiséget, a melyet 1915 augusztus 15. napja után ter
melnek, illetőleg 1915 augusztus 15. napja után fognak 
a magyar szent korona országainak területére behozni, 
az 1915. évi október hó 31. napján talált állapotnak 
megfelelően legkésőbb 1915. évi november hó 8-ig kell 
bejelenteni. Ugyanakkor az 1915. augusztus hó 15-ike 
óta a tüzifakészletekben beállott apadás okát is be kell 
jelenteni.

A bejelentő lapot postai utón való beküldés eseté
ben legkésőbb a határidő utolsó napján kell postára 
adni.

5. §. A 2. §. a), b) és d) pontjai alá eső készletek 
községek szerint külön-külön jelentendők be, vagyis 
minden egyes község határában meglevő készletről külön- 
külön bejelentő lapok állítandók ki.

A 2. §. c) és e) pontjai alá eső készletek külön- 
külön bejelentő lapokon, de egy-egy összegben jelen
tendők be.

6. §. A bejelentésre kötelezettek a bejelentett tűzifa- 
készletekről pontos raktárkönyvet tartoznak vezetni oly 
módon, hogy abból a készlet mennyiségének változása 
és az, hogy hová fordíttatott, bármikor megállapítható 
legyen.

Elidegenítés esetében a raktárkönyvben a megszerző 
fél nevét és lakóhelyét, ha pedig az árú már el szállít
tatott, azt is fel keli jegyezni, hogy mikor és hová kül
detett.

7. §. A közigazgatási hatóságnak jogában áll az 
1914: L. t.-c. 2. §-a értelmében a bejelentett adatok 
helyességének megállapítása czéljából a bejelentésre kö
telezettnek bárhol található készleteit, raktárait és üzleti 
könyveit megvizsgálni.

8. §. A ki a 2. §. szerint bejelentés alá eső tűzifa- 
készletét be nem jelenti vagy nem a valóságnak meg
felelően jelenti be, a hatóság előtt eltitkolja vagy az 
ellenőrzést meghiúsítja, az — a mennyiben cselekménye

súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihágást 
követ el és az 1914: L. t.-c. 9. §-a értelmében két 
hónapig terjedhető elzárással és hatszáz koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

E kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóság
nak, mint rendőri büntető bíróságnak, a székesfővárosi 
államrendőrség működési területén pedig a m. kir. állam
rendőrségnek hatáskörébe tartozik.

Horvát-Szlavonországokban e kihágás miatt az ott 
érvényes jogszabályok szerint hivatott hatóságok jár
nak el.

9. §. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Hatálya kiterjed a magyar szent korona országainak 
egész területére, Horvát-Szlavonországokban azonban a 
bejelentési kötelezettség végrehajtása czéljából szükséges 
rendelkezéseket a bán teszi közzé.

Kelt Budapesten, 1915. évi augusztus hó 10. napján.
G róf Tisza István s. k.

m. kir. miniszterelnök.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(K érjük az uradalm ak t. vezetőségeit, h ogy  erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter véglegesen megbízta 
Kallivoda Andor m. kir. erdőtanácsost a beszterczei m. kir. 
erdőigazgatóság és a beszterczei m. kir. állami erdőhivatal veze
tésével, Eránosz • Antal János kir. erdőfelügyelőt pedig továbbra 
is megbízta a budapesti kir. erdőfelügyelőség vezetésével, továbbá 
áthelyezte Kiss Ernő m. kir. erdőtanácsost Marosvásárhelyre, 
Incze Manó m. kir. erdőtanácsost pedig Segesvárra hivatal
főnöknek és Orbán József m. kir. segéderdőmérnököt Erzsébet
városra erdőgondnoknak.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Ujfalussy 
Mihály m. kir. erdőtanácsost Sátoraljaújhelyről Újvidékre.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter Cseh Pál m. kir. erdő
tanácsost sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak 
elismerése mellett, saját kérelmére végleges nyugalomba he
lyezte.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter a lippai m. kir. főerdő- 
hivatal kerületében Ordódi József m. kir. erdőőrt, —  a bustya- 
házai m. kir. erdőhivatal kerületében pedig Mándrik János m. 
kir. erdőőrt nyugalomba helyezte.

*
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság főnöke Sipos 

Imre, Havasi György, Lahner Gyula, W olf Gergely, Tamás Ká
roly, Zinn István m. kir. erdőőröket m. kir. főerdőőrökké, Ré- 
pási Tódor, Koszován Lajos János, Csepcsényi Kálmán, Lázár 
György, Pauschner Kálmán, Krafcsik Sándor, Szuhay Miklós 
m. kir. erdőlegényeket és Tyiorán István m. kir. segéderdőőrt 
m. kir. erdőőrökké, Szálka János, Kovács Dezső, Stark Tamás, 
Kőrösy János, Kandray Ferencz II. oszt. m. kir. erdőlegényeket
I. oszt. m. kir. erdőlegényekké, Premeszberger Rezső, Lázár 
István, Dobes Rezső, Kovács Rezső, Harihovszky József, Milese- 
vics-Dezső napibéreseket és Vrabéi Mátyás szegődött munkást
II. oszt. m. kir. erdőlegényekké, Merza György II. oszt. m. kir. 
segéderdőőrt I. oszt. m. kir. segéderdőőrré és Havasi Gyula napi
bérest II. oszt. m. kir. segéderdőőrré nevezte ki.
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A lugosi m. kir. erdőigazgatóság főnöke Lajos Antal, Woldrán 
János, Bakkay Miklós és Répásy Ferencz m. kir. erdőőröket m. 
kir. főerdőőrökké, Papp Gyula és Nyess János szakvizsgázott 
erdőőröket m. kir. erdőőrökké, Lázár Demeter erdőőri szak
iskolát végzett növendéket pedig II. oszt. m. kir. erdőlegénynyé 
nevezte ki.

A  liptóujvári m. kir. főerdőhivatal főnöke Vörös János m. 
kir. főerdőőrt Közép-Revuczáról Likavára, Miskech János főerdő- 
őrt Feketevágról Közép-Revuezára, Trvalecz András m. kir. erdő
őrt pedig Podbánszkóról Maluzsinára a szolgálat érdekében át
helyezte.

A  bustyaházai m. kir. erdőhivatal főnöke Görög Kálmán, 
Weinrauch Géza, Szajkó Rudolf napibéres, bustyaházai lakoso
kat, valamint Rehorcsuk Károly végzett szakiskolai növendék, 
németmokrai lakost II. oszt. m. kir. erdőlegényekké nevezte ki.

A zsamóczai m. kir. erdőhivatal főnöke Polónyi Mihály, 
Pulinger János és Sávölt József m. kir. erdőőröket m. kir. fő
erdőőrökké, Novák József és Ambrózy László I. oszt. m. kir. 
erdőlegényeket és Sztancsek István I. oszt. segéderdőőrt m. kir. 
erdőőrökké, Paczelt Gyula LE. oszt. m. kir. erdőlegényt, Bras- 
seny Károly II. oszt. m. kir. segéderdőőrt I. oszt. erdőlegényekké, 
Hugyecz Vilmos II. oszt. m. kir. erdőlegényt I. ősz i segéderdő- 
őrré, Schleichart Mihályt és Dobry Ferenezet II. oszt. erdő
legényekké, Rottáry Jánost és Beszeda Lajost II. oszt. segód- 
erdőőrökké nevezte ki, illetve léptette elő.

Az apatini m. kir. erdőhivatal főnöke Herbszt János m. kir. 
erdőőrt m. kir. főerdőőrré, Czere Sándor és Hegybeli Ferencz
I. oszt. m. kir. erdőlegényeket m. kir. erdőőrökké, Gráf József 
és Dékits Alajos II. oszt. m. kir. erdőlegényeket I. oszt. m. kir. 
erdőlegényekké, Lengyel József napibéres póterdőőrt és Sehmerák 
Antal erdőőri szakiskolát végzett és szakvizsgázott erdőőrt pedig
II. oszt. m. kir. erdőlegényekké nevezte ki.

A susaki kir. erdőhivatal főnöke Zupán Adolf, Agbaba Márk, 
Markovits Mihály, Mazurán György, Rukavina Mátyás, Mileusnic 
Dániel, Groszpics Ferencz és Vukalics Mátyás kir. erdőőröket 
kir. főerdőőrökké, Devcic Bozó, Kostelac Tamás, Smolcic Márk, 
Basaric János, Trbojevic Márk, Bozickovic Mile, Mazurán Mátyás, 
Brkljació Márk, Kraljic Antal, Sikic Gábor és Vujnovic János 
napibéres póterdőőröket pedig kir. erdőőrökké nevezte ki.

Előfizetési díjak nyugtázása.

Az 1915. évi julius hóban a következő előfizetési díjak foly
tak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Taitsch Károly —.60 fill., Kacsanovszky József 8.— , Karán - 
sebesi vagyonközség 40.- , Temessági kápt. hd. 2.43, Lugosi 
erdőig, hd. 19.90, Bustyaházai erdőhiv. 152.—, Farkas János 
4.20, Németh István hd. 3.60, Aradi adóhivatal 87.80, Lugosi 
erdőig. 316.—, Nagybányai főerdőhivatal 78.—, Dábu Miklós 5.— , 
Gr. Esterházi K. urad. 12.—•, Lippai főerdőh. 200.—, hd. 19.80, 
Gödöllői erdőhiv. 148.—, Liptóujvári főerdőhiv. hd. 40.—, Zsar- 
nóczai erdőhiv. 12Í.— , Beszterczebányai erdőig. 496.— , Izabella- 
földi fhgi erdőgond. 8.—, Majti fhgi erdőgond. 8.— , M.-Szigeti 
erdőig. 190.—, Orsovai erdőhiv. 172.—, Alsókubini adóhiv. 200.- -, 
Szabadka város 47.80, Föl dmív. min. hd. 140.—.

1 k o r o n á t  f i z e t t e k :  Ifj. Katona Lajos, Saári Mihály, Köffler 
Mihály, Csejka József, Sándor Gyula, Groszmann Ferencz, Bokor 
Illés.

2  k o r o n á t  f i z e t t e k :  Klingovszky János, Rojta Aurél, F. Szabó 
Mihály, Ernyey Károly, Vincze János, Engli Vilmos, Fülöp Já
nos, Keller József, Kremper József, Juhász István, Lányi András, 
Rosecz Vazul, Várjon Géza, Wintel Gusztáv, Bóna András, Mer- 
reider János, Molnár Bálint, Németh István, Szimon Károly, 
Besztercze-Naszódi faipar, Butács Gyula, Drexler János, Faragó

Béla, Horváth Gyula, Kiss Béla, Kiszel András, Mezei Károly, 
Mótz István, Nyigut József, Regenye Ferencz, Stach Sándor, 
Szabó Lajos, Tóth Mihály, Vadkerty Menyhért, Varga Antal, 
Moha Alajos, Tamás Mihály, Újvári Sándomó, Burger János, 
Csokona József, Eördögh István, Király Károly, Roska József, 
Holler Ferencz, Krausz Ferencz, Marányi Géza, Molnár Orbán, 
Panucza István, Rudolf Wilhelm, Buváry Ferencz, Csató Lajos, 
Horváth Lőrincz, Rédl Ede. Burányi István, Bencze Vincze, 
Kónya Dénes, Ladányi Frigyes, Gubriánszky János, Holbling 
János, Oszwald János, Komsa György, Pollák János, Szabó 
János, Patarek Richard, Vesza Tivadar, Éberling Gyula, Egyed 
József, Kubus János, Miksa Pál, Barabás János, Pintér Ernő, 
Pudleiner Gyula, Szúnyog István.

3 koronát fizetett: Bajcsy Lászlóné.
4 koronát fizettek: Stummer István, Benczkó József, Kovács 

Imre, Mihálik János, Rochlitz Dezső, Iván György, Várhelyi 
Márton, Nuschy Lajos, Vajka János, Demkovics József, Hartl 
József.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljáből. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

I. Cs. Egy középnagyságú tehénnek kell naponta 8— 12 kgr. 
széna, de azért megeszik ennél többet is. Apró hegyiszéna súlyra 
esetleg többet nyomhat^ mint a szálas és terimésebb lapályról 
való, de viszont tápanyagtartalma lehet kevesebb, mint annak, 
így, ha súlyra mérve esetleg kevesebb kell belőle, de azért nem 
lévén oly tápláló, mint a lapályról (rétről) való széna, mégis 
többet kell belőle adni az áüat táplálására. Egyszóval nem any- 
nyira a széna súlya, mint inkább a minősége határoz. Nemes, 
tápláló füvekből áUó (javított rétről vagy hegyi kaszálóról szár
mazó) jó l betakarított, kevés gyomnövényt tartalmazó szénából 
sokszor felével kell kevesebb ugyanazon táplálóhatás elérésére, 
mint egy ezzel ellenkező minőségű szénából; erre mondják a 
falusi gazdák, h ogy : kiadós a széna, mert alig fogy és az állat 
mégis jól néz ki tőle.

Az is fontos, hogy a széna olyan legyen, hogy az állat jó 
ízűen egye és jó l igyék reá. Pl. ha a szénában tüske van, vagy 
békarokka, vagy savanyúfüveket tartalmaz, a szarvasmarha nem 
igen eszi meg, válogat, pocsékol belőle és hasztalanul adunk 
neki többet a Bzokott mennyiségnél, azért mégsem tfog» az 
állaton.

A  kisebbtestű tehénnek természetesen aránylag kevesebb ta
karmány keü, mint a nagyobbnak, de azért ha az állat nagyevő, 
vagy szép borjut nevel, vagy jó  és sok tejet ád, úgy az is el
fogyaszt körülbelül annyit, mint a nagyobbtestű marha. A sok 
tejet adó hollandi marha pl. kisebbtestű a szimmenthalinál és 
a legtöbb esetben többet eszik annál, mert étkesebb nála és több 
tejet ád, tehát többet is igényel eleségben.

Megjegyzem azonban, hogy ha fejőstehenét tisztán csak szé
nával akarja tartani, úgy igen drágán etet. Ha olcsóbban akar 
takarmányozni, úgy a széna mennyiségét csökkentse és helyette 
adjon korpát, árpadarát, vagy olajpogácsa lisztet 1—2 kgr.-ot 
naponta (tengeridarát ne adjon, mert attól a tej nem igen lesz 
több, lévén a tengeridara inkább hizlalótakarmány) és szalma
szecskát, vagy • tépett» tengeriszárat, nyáron pedig zöldtakar
mányt szalmával összeszecskázva. íg y  több tejet kap és olcsób
ban állítja azt elő. e. D. B.

Cs. L. Ha fia ki tud mutatni három évi erdészeti gyakorlati 
szolgálatot, úgy az erdőőri szakvizsgát leteheti; e nélkül azon
ban nem bocsájtható vizsgához.

B. M. A  fegyveradóról és a vadászati adóról szóló 1883. évi 
XX III. t.-cz. 6. §-a értelmében az erdő- és vadőrök csak azon 
a területen vadászhatnak vadász-jegy nélkül, a melyen alkal
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mazva vannak s ebbeli minőségük a hatóságnál be is van jelentve. 
Ha tehát az ön őrjárásában a vadászati bérlő megengedi önnek 
a vadászatot, úgy ott vadász-jegy nélkül vadászhat. Idegen tulaj
dont képező, tehát nem az ön őrizetére bízott szántókon azon
ban csak akkor vadászhat, ha a vadász-jegyet is megváltotta. 
Fegyveradót azonban ebben az esetben sem kell fizetnie.

A küldött 10 fillért a lap javára bevételeztük.
S. Uj. 1866. A szőrme cserzéséhez olyan gyakorlati ismeretek 

szükségesek, hogy azt házilag, leírás után aligha lehet eszközölni 
s nem is kerülne kevesebbe, mintha azt hozzáértő szűcshöz adja. 
A cserzés részletes eljárását nem ismerjük, de az többféle mó- 
fion is történik. Gyakori eljárás a timsóval való cserzés. A bunda 
húsos oldalát megtisztítják, timsóval és konyhasóval bekenik, 
megszárítják, kallózzák és nyújtják. A  szőr zsiradékát pedig 
korpával, faforgácscsal, gipszporral s hasonló szerekkel távolít- 
ják el. Sokszor a cserzéshez csak konyhasót használnak; ilyen
kor azonban szerves savaknak a jelenléte is szükséges. Legjobb, 
ha ír a Melczschmidt N. czégnek Tata (Komárom megye), és 
Teutsch János és Fia czégnek Budapest (V., Nádor-utcza 14. sz.), 
esetleg Leopold Ulrich czégnek Wien (I., Sonnenfelsgasse Nr. 11), 
vagy J. Z. Schütz czégnek Wien (Esslinggasse 10), vagy M. 
Bosenstock und Sohn czégnek Leipzig (Brühl) és kérdést intéz 
hozzájuk a cserzés árát illetőleg.

Megjegyezzük itt egyúttal azt is, hogy a házinyulak gerez
nájából bőrárút is lehet készíttetni, s az idősebb nyulak bőre 
szép ezipőfelsőrészt ad. Az ilyen czipők állítólag kényelmesek, 
j  1 simulnak a lábhoz, nem szorítanak és eléggé tartósak is. 
Egy pár czipőhöz két nagy bőr kell, míg egy pár félczipőhöz 
egy nagy bőr is elég.

V. I. Az erdőőri szakvizsgák október hóban az idén is meg 
fognak tartatni. Az erre vonatkozó hirdetményt lapunk mai szá
mában megtalálhatja.

S. M. A  kincstári főerdőőrök öt évenkint emelkedő évi 1000, 
1100, 1200 és 1300 korona fizetést, természetbeni lakást, vagy 
székhelyük szerint járó évi 160, 200, 240, 280, 320, 360 és 400 
korona lakbért, évi ICO korona egyenruha átalányt, 4 kát. hold 
földet, évi 36 ürm3. tűzifát, 1— 1 gyermek után évi 100 korona 
családi pótlékot (mely azonban évi 300 koronát meg nem halad
hat) kapnak, azonkívül két tehén, egy növendékszarvasmarha és 
két boíjú, valamint két öreg sertés és négy malacz, vagy két 
darab egy éven felüli süldő ingyenes legeltetésére és illetőleg 
makkoltatására van jogosultságuk. Kerületen kívüli utazásnál a 
kincstári főerdőőrök 4 korona napidíjat kapnak.

tJ. S.-né. 1. Miután ön már egy ízben részesült az erdészeti 
altiszti segélyalapból segítségben, újabb kérvénye nem volt figye
lembe vehető, mivel sok volt a pályázó s csak csekély összeg 
állott a segélyezésre rendelkezésünkre.

2. özvegyi nyugdíjért és nevelési járulékért forduljon a m. 
kir. honvédelmi miniszter úrhoz, gyermekeinek valamelyik le- 
lenezházban, vagy árvaházban való elhelyezése iránt pedig a 
m. kir. belügyminiszter úrhoz. Az eljárásra nézve a községi 
jegyző úrtól, vagy a főszolgabíró úrtól kérjen felvilágosítást, 
mert mi itt a részletekre nem terjeszkedhetünk ki.

3. Hogy. ön kaphatna-e valamilyen szolgálatot, azt m i nem 
tudhatjuk. Önnek kell azt tudnia, hogy mire képes s a szerint 
keressen foglalkozást.

M. L 1. Körtefája a Monilia néven ismert betegségben szen
ved. Hogy ez a betegség miben áll és hogyan kell ellene véde
kezni, azt lapunk «Gazdasági tanácsadó# czímű rovatában «A 
gyümölcsfák Monilia-betegsége* valamint «A mészkén-lé készí
tése és alkalmazása# czímű közleményekben találja meg.

2. A baromfiak tetüje hasonlít az emberi fejtetűhöz, csakhogy 
ennél nagyohb, karcsúbb és kormos színű. Bendkívül szapora és 
vórszopó állat, melynek ezrei néhány hét alatt beteggé, seny
vedővé tehetik az egész állományunkat, mely azután egyenként, 
páronként lassan elhull.

Védekezni ellene a tiszta ól és az ólnak 2—3 hétben egyszer 
való meszelésével lehet. Igen jó az ól padlózatának, porondjá
nak fahamuval való gyakori beszórása is. A  tetves baromfiakat

pedig (különösen a tyúkok és pulykák szoktak rendkívül eltet- 
vesedni) azonnal, a hogy ezen élősdieket rajtuk észreveszszük, 
tollazatuk közt jól be kell rovarporozni s rozmaringos táblaolaj
jal az állatok egész testét bekenni. Ettől aztán még a serkék is 
mind elpusztulnak.

N. Gy. A kincstári erdészeti altiszti személyzet által viselendő 
egyenruházatot az 1881. évi április hó 15-ikén kelt 42,306. számú 
földmívelésügyi miniszteri szabályzat állapítja meg. E szabály
zat szerint a zubbonyon a következő jelvények alkalmazandók:

1. főerdőőröknél, illetve fővadászoknál, gépkezelőknél és fa
mestereknél fémleniezből készített fehérszínű egy tölgylevél, 
a parolin 1 cm. széles ezüst paszomántszegélyzettel;

2. az I. oszt. erdőőröknél és faraktárőröknél hasonló tölgy
levél három m akkal;

3. a II. oszt. erdőőröknél és faraktárőröknél egy tölgylevél 
két m akkal;

4. a III. oszt. erdőőröknél és faraktárőröknél egy tölgylevél 
egy m akkal;

5. a IV. oszt. erdőőröknél ós faraktárőröknél egy tölgylevéL
6. Az erdőlegények az egyenruhát minden jelvény nélkül 

viselhetik.
Minden ettől eltérő rangjelzés szabálytalan.
D. F. A baromfiak becserélése iránt forduljon a kerületi m. 

kir. gazdasági felügyelő úrhoz.
J. Ha ön mint erdőőr évi 1000 K  fizetést és személyi pótlé

kot élvezett s ebben a javadalmazásban még nem töltött 5 évet, 
úgy főerdőőrré történt kineveztetése után sem kaphat többet évi 
1000 koronánál, mert az államerdészetnél az I. oszt. altisztek 
kezdő fizetése szintén csak évi 1000 korona. Ha azonban mint 
erdőőr legalább öt éven át már évi 1000 korona javadalmazást 
élvezett, úgy főerdőőri kinevezés esetén évi 1100 korona javadal
mazásra tarthat igényt. Ha pedig ön — mondjuk — csak két 
éven át élvezett mint erdőőr évi 1000 korona javadalmazást, 
akkor mint főerdőőr már három év múlva bekerül az évi 1100 
korona javadalmazásba, mert az évi 1000 korona javadalmazást 
élvező II. oszt. altiszteknél az ebben a javadalmazásban eltöltött 
legfeljebb öt évi szolgálati ideje olyannak számít, mintha azt évi 
1000 koronás főerdőőri (I. oszt., altiszti) minőségben töltötték 
volna el.

Kiváncsi. Az 1886. évi X X . t.-cz. 2. §-a alapján a csendőrség, 
pénzügyőrség és állami erdészet személyzete a népfelkelési tény
leges szolgálat alól mindaddig mentesített, a m íg hivatásszerű 
szolgálatát tényleg teljesíti. Ez a rendelkezés az uradalmi erdé
szeti alkalmazottakra nem vonatkozik.

Zs. L. 1. A szolgálati szabályok 134. §-a értelmében halálozás 
esetén a természetbeni lakás élvezete a lakbérnegyed végével 
megszűnik, mindenesetre azonban hat hétig az illető családja a 
lakás élvezetében meghagyandó.

2. A hadi szolgálatra bevonult és eltűnt állami alkalmazott 
járandóságait a 3915. eln./915. F. M. rendelet értelmében csak 
akkor kell beszüntetni, ha hátrahagyott családja állandó el
látásért (özvegyi nyugdíjért, nevelési járulékért stb.) folyamodik. 
Ez esetben az eltűnt állami alkalmazott járandóságait a 6233/914. 
M. E. számú kormányrendelet 13. pontja értelmében a szabály- 
szerű beszüntetés! időpontokkal kell beszüntetni.

3. A vadászást illető kérdésére mi nem adhatunk felvilágo
sítást ; kérjen útbaigazítást felettes hivatalától.

ÁLLASKERESLET ES KÍNÁLAT

4 9  é v e s , róm. kath., gyermektelen szakvizsgázott 
erdőőr, magánuradalmakban mint erdőőr ós felügyelő, 
gazdaságban mint tiszt volt alkalmazva, az erdészet, 
mezőgazdaság és irodai teendőkben jártas, megfelelő 
állást keres. Címe : Petrovits Gábor, szakvizsgázott erdőőr, 
Técső (Máramaros megye). ,i3.)
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25 éves, róm. kath., nős, magyarul és németül 
beszélő, a famérésben és csemeteültetésben jártas egyén, 
erdőlegényi. vadőri, vagy éjjeli őri állást keres. Címe 
a szerkesztőségnél megtudható. * (t*)

39 éves, nős, családos reform, vallású, ép, egész
séges testalkatú, badmentes egyén, ki három év óta a 
szolyvai járásban mint útbiztos működik, uradalomnál 
erdőőri állást keres. Címe a szerkesztőségnél megtud
ható. (15.)

Négy polgári iskolát végzett, 28 éves, nős, re
formátus, hadmentes segéderdész, három évi erdészeti 
gyakorlati szolgálattal, az erdészeti, vadászati és irodai 
teendőkben jártas, amiről jó bizonyítványai vannak, 
segéderdészi vagy erdőőri állást keres. Beszél magyarul, 
németül, románul, horvátul és olaszul. Címe a szer
kesztőségnél megtudható. ue.)

44 éves szakvizsgázott erdőőr, ki úgy erdészeti, 
mint vadászati téren elsőrendű szakerő, október 1-re, 
lehetőleg uradalomnál állást keres. Címe: Illés Ignácz 
Tállya (Zemplén m.) <17.)

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1*20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), d.xxrv.ao.)

V izs lá t  keresek megvételre jó szaglásút és appor
tírozó! Ár megjelölésével ajánlatokat kér Nagy Lajos 
földbirtokos, Kongó állomás (Zala m.). (2. n. 2.)

Megvételre keresek egy olyan vadászkutyát, a mely 
kizárólag csak vaddisznót keres és támad mindaddig, 
míg lövéssel lehet hozzáférni.

A kinek van, hirdesse levelezésben az árával együtt. 
Erdész jeligét használjon. (3. IU> 2,

Eladó egy darab két éves sárgaszőrű kan vizsla 
100 koronáért Németh István erdőőrnél, Alsópere, u. p. 
Bakonynána. (4 UI 2 j

Erdővéd kerestetik egy erdélyi birtok részére. 
Komoly, kellően képzett pályázók felhivatnak, folya
modványaikat és bizonyítványaik egyszerű másolatait 
csakis posta útján alanti címre beterjeszteni. Fizetés 
megállapodás szerint. Uradalmi Tiszttartóság Pta Haraszt, 
u. p. Yácz. (5.)

4191/1915. sz.
Termelt lúczkéreg-eladás (vasúti rakodón). 

A laposnyai m. kir. erdőgondnokság által termelt és a 
görgényvölgyi erdei vasút herbusi állomására leszállí

tandó mintegy 850 métermázsa lúczkéreg zárt írásbeli 
ajánlatok útján eladatni fog.

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi augusztus 23-án 
déli 12 óráig a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál 
nyújtandók be és 1915. évi augusztus hó 24-én délelőtt 
10 órakor az erdőigazgatóság helyiségében nyilvánosan 
bontatnak fel.

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
borítékok a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóságnál sze  ̂
rezhetők be.

Kolozsvár, 1915. évi augusztus hó 3-án.
(6.) M . k ir .  E rd ő ig  a zga tósá g .

Gazdáknak és baromfitenyésztőknek
nélkülözhetetlen segédkönyvek a

H reblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő 
által irt

b arom fi- é s  házinyul- 
te n y é sz té s i szakm u nkák :
!  Általános tudnivalók III. kiadás ára 1.— K
2. Baromfitenyésztés I. « • 5.— «
3. Tyuktenyésztés II. « « 3.—  •
4. Pulykatenyésztés I !  • « 3.—  «
5. Lúd- és kacsatenyésztés I, « « 3.—  •
6. Baromfiak hizlalása II. • * 1.50 «
7. Baromfitermékek értékesítése « 2.— <
8. Az ezüst szőrmenyul tenyésztése

és értékesítése. I. kiadás « 2.—  «

E  n yolcz m u n k a  Szerzőnél — Eperjesen, erdészeti
a l t is z t e k  s  e g y é b  a lk a lm a z o t ta k  á l ta l  p o s t a u t a lv á n y o n  m e g 

r e n d e lv e  fe le  árban k a p h a tó .

Egy fillé r t se áldozzon a méhészetre, 
míg el nem olvassa

A M É H E K  É L E T E
czímű könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes 
ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását 
és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos
ságot áraszt a sötétségben, útmutatást a bizonytalanságban ; 
mely határozottan megjelöli a czélt s az arra alkalmas 
eszközöket. A 223 lapra terjedő könyv ára bérmentes kül
déssel 3 kor. 45 fill.; csinos vászonkötésben 4 kor. 45 fill.

Műlépek, keretléczek, kaptárak, kasok és mindennemű 
méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen 
és bérmentve küld

a .Méhészeti kiadóhivatala
Ú jpest, S zéch en yi-u tcza  7. sz.

!

T J  T F i  rpi Tt  O  1 7  TT" felvétetnek a kiadóhivatalban 
I l l l i U  E j 1  E j E l  IV  Budapest, V., Alkotmány-u. 6.

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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IX. évfolyam. — 17—18. szám. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 1915. szeptember 15.

Előfizetési á r :

Egész é v r e _______ 4  K. AZERDŐ
Szerkeszti: Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői,

b a l o g h  e r n ő  erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére.
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Negyed évre_______ 1 K.
Egyes s z á m ____ 2 0  1.

m. idr. erdőtanácsos.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betniaj szedés másfélsze
res egységárral számítta 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Ellőfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovati 
rövid közlésekre díjtala- 

nnl áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár sAz Erdő* kiadóhivatala czím én Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklam ácziók is.

A  lap szellemi részére v onatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdőt 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. u .  intézendők. 

K éziratok vissza nem  adatnak.

tAz Erdős munkatársai megfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a melyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt oly alap javára fordit- 
tatik, a mely — később meghatározandó módon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog szolgálni.

T A R T A L O M .

Egyszerű eljárás a vágható korú szálerdők fatömegének meg
állapítására. (Rónai György.)

A  fa összegyűjtésének módjai. (J. S.)
Mire való a sózó ? (Gy. Takách Gyula.)
Tapasztalataim a méhészkedés körül. (Roth Gyula.)
Gazdasági tanácsadó :  Fákon ejtett sebek gyógyítása. (L—1.) — 

Háziállataink agybetegségei. (Gy. K j  —  Gyümölcstermesztés 
Bagdadban. (L —1.)

Különfélék: Halálozás.— Béky-féle számtan. — Hírek a hadba- 
vonult kincstári erdőtisztekről. — Hírek a hadbavonult erdé
szeti altisztekről. — Raffia-háncs. — Olaszországi szamár
fajok.

Hivatalos közlemények: Családi pótlékot helyettesítő rendkívüli 
segély. — A  családi pótlék ügyében.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Ami késik, nem múlik. (Körtvélyessy Elza.)

Értesítés.
A z Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése 

tárgyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
• A z Erdő kéthetenkénti szétküldése a há
boríts viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig m i n 

d e n  hó 1 5 -é n  kettős fü zetekb en  fo g  m e g 

je le n n i.

A szerkesztőség.

Egyszerű eljárás a vágható korú szálerdők 
fatömegének megállapítására.

Ism erteti: Rónai G yörgy , m. kir. erdőmérnök.

A német erdőgazdasági gyakorlatban erősen tért hó
dítanak azok az erdőbecslési eljárások, a melyek a fa
állományok szerkezetében rejlő különböző törvényszerű
ségek kihasználásán alapulnak.

A normális, egyöntetű faállományok szerkezetében, 
nevezetesen a faállományok vastagsági összetételében, 
a faállományt alkotó vastagsági fokok, vagy vastagsági 
osztályok fatömegének, valamint magasságának egymás
hoz való' viszonyában nagyon sok olyan általános ér
vényű törvényszerűséget találhatunk, a mely kiválóan 
alkalmas arra, hogy erdőbecslósi eljárásainkat gyor
sabbá, egyszerűbbé és sok esetben pontosabbá tegye.

Egy ilyen törvényszerűségnek kihasználásán alap
szik dr. Metzger eljárása, a mit az ő nyomán a követ
kezőkben kívánok ismertetni.*

E szerint az eljárás szerint: a faállomány fatöme
gét (V ) megkapjuk, ha a törzsszámot (n) szorozzuk a 
hét leggyengébb (7 min.) és a három legerősebb (3 
max.) törzsfatömeg összegének tizedrészével, vagyis:

Jr 8 m ax+ 7  min
v = n -----

E képlet szerint a szóban forgó eljárásnak egysze
rűsége és gyorsasága abban áll? hogy feleslegessé teszi 
a törzsek átmérőinek felvételét. Csak a törzsszámot kell 
ki számlálás útján meghatározni és a hót leggyengébb 
s a bárom legerősebb fának fatömegét kell meghatá
roznunk. Ezeket sem kell ledönteni és megköbözni, 
hanem elégséges, ha a fatömegeket magasságuk és vas
tagságuk alapján a fatömegtáblából olvassuk ki.

Sokaknak különösnek fog tetszeni dr. Metzgemek 
ez az egyszerű képlete, pedig az szoros összefüggésben 
áll a faállományok belső szerkezetével.

Dr. Metzger a fenti képletet abból a törvónyszerű-

* Lásd : dr. M etzger:  «Eine einfache Methode zűr Vorrats- 
bestimmung von Hochwaldbestánden.» (Allgemeine Forst- und 
Jagd-Zeitung. 1897.)
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ségből vezette le, a mely szerint az Urich-féle 1 vastag
sági osztályok a faállományok fatömegében részesednek.

W eise2 és Wimmenauer3 körülbelül egy időben 
meglehetősen nagy számú becslési eredmény összehason
lítása alapján rájöttek arra, hogy az Uricli-féle vastag
sági osztályok a vágható korú faállományokban bizo
nyos, még pedig állandó arányban részesednek az állo
mány egész fatömegében. A törvényszerűség, a melyet 
ily módon tapasztalati úton levezettek, a következő- 
képen szól: ha a faállományoknak vastagsági fokokba 
foglalt törzseit öt egyenlő törzsszámot számláló vastag
sági osztályba sorozzuk, akkor az egyes vastagsági osz
tályok törzs-, valamint vastagfa fatömege — a legvasta
gabbtól kezdve — az állomány egész fatömegének 40, 
24, 17, 12 és 7% -át teszi ki.

Ezt a törvényszerűséget grafikusan ábrázolja az 1. sz. 
rajz. Ez a rajz példaképen olyan állományt tüntet fel, 
melynek fatömege 100 m3 és törzseinek száma 500. 
A legerősebb vastagsági osztály az 1— 100. számú tör
zset foglalja magában s fatömege 40 m3, az utána kö
vetkező vastagsági osztály 101—200. törzset foglalja 
magában, s fatömege 24 m3 és így tovább.

1 A német erdészeti kísérleti állomások előírása szerint a 
fatermési és erdőlési kisérleti területek fatömege Uricli módosí
tott eljárása szerint állapítandó meg. Ez az eljárás abban áll, 
hogy 5 egyenlő törzsszámot tartalmazó vastagsági osztályt alkot
nak s mindegyikben 2—5 próbatörzset döntenek. Ez az egy
öntetű eljárás, a mit minden tudományos czélú —  és nagyrészt 
a gyakorlati becsléseknél is —  követtek, a faállományok szerke
zetét illetőleg több rendbeli törvényszerűség felfedezésére vezetett.

2 W eise: nStudien über den Schluss etc.» Zeitschriffc für 
Forst- und Jagdwesen. 1889.

3 Wimmenauer: «Mittelstamm, Baum und Bestandsform- 
zahl.» Tharander forstl. Jahrbuch. 40. kötet. (1890.)

T Á R C Z A .

A mi késik, nem múlik.
Irta : Körtvélyessy Elza.

Gyönyörű májusi alkonyat volt Az ég tiszta azúrját 
egy felhőfoszlány se tarkította. A csöndes, de tikkasztó 
levegőt a virágok illata balzsamozta be.

Az üde park fasorai közül közeledő léptek zaja hal
latszott s csakhamar egy fiatal lány karcsú alakja lett 
láthatóvá. Fehér arczát bájossá tette két nagy fekete 
szeme, melyekben most bánatos kifejezés ütött tanyát 
s arczán türelmetlenség kifejezése volt látható. Csöndes 
léptekkel haladt a kavicsos úton s hirtelen megállva, 
mint megriadt őz nézett széjjel. Egy férfi jött vele 
szembe és nyugodt léptekkel közeledett a fiatal leány 
felé.

—  Ah, ily későn, Völgyi, — szólt a lány megnézve 
csinos kis óráját, — nyolcz óra. Nagyon fontos ok ve
zethette ide most. Szóljon, mi történt?

— Önt akartam látni, kedves Elza.
A leány két lépést hátrált s arcza komoly, szinte 

parancsoló kifejezést öltött.

Minthogy az 1. számú rajz a fatömegnek a vastag
sági osztályok szerint való változását tünteti fel, azért, 
a mint látjuk, lépcsőzetes vonalat kapunk. Természetes 
azonban, hogy egy vastagsági osztályon belül a vastag
sági osztályt alkotó törzsek fatömege a valóságban nem 
egyenlő, hanem azok a legvastagabb törzstől a legvéko
nyabb felé egyenletes görbét alkotnak.

Hogy ezeket a részletgörbéket és azok segélyével az 
egész állomány törzsegyedeinek tömeggörbéjét megálla
píthassa dr. Metzger abból a már általánosan ismert 
tételből indult ki; hogy a faállományok átlagfája álta
lában a törzsszámnak a legvastagabbtól számított 40bo
ában található.

E szerint a törvény szerint példánkban a 200. törzs 
adja az állomány átlagfáját, ennek fatömege tehát

jl^ ^ O ‘2 m3 kell hogy legyen. Ez a törzs az utolsó és

leggyengébb törzse a II. vastagsági osztálynak. Ha e 
vastagsági osztálynak valamennyi törzse egyenlő fa
tömegű lenne, akkor fatömegük 0-24 m3 volna. Mint
hogy azonban a leggyengébb törzs fatömege, a mint 
már tudjuk, nem 0'24, hanem 0'2 m3, azért a legerő
sebb törzsnek 0’28 m3-t kell adnia, mert csak így lesz

Ugyanígy határozhatjuk meg az I., vagyis a legerősebb 
vastagságú osztály szélső tagjait. Ennek a vastagsági 
osztálynak leggyengébb törzse természetesen csak jelen
téktelenül lehet erősebb, mint a vele szomszédos vas
tagsági osztály legerősebb törzse, mert hiszen közvet
lenül ehhez csatlakozik. Fatömegét tehát 0-28 m3-nek

— Azt hiszem, sohasem hatalmaztam fel önt arra, 
hogy velem ilyen hangon beszéljen.

A férfi, mintha nem is hallaná a leányt, tovább 
folytatta:

—  Holnap a korai gyorssal elutazom. De nincs 
erőm elmenni a nélkül, hogy önt még egyszer ne lás
sam.

A leány arcza még egy árnyalattal fehérebb lett.
— Igen, még egyszer látni akartam önt, Elza, még 

egyszer, talán utoljára. El kell utaznom, mert, bocsás
son meg az őszinteségemért, nem tudom tovább nézni, 
hogyan tünteti ki ön Tihanyit, és hogyan szorít hát
térbe engemet, ki önt mindennél jobban szeretem. Da- 
czoltam az érzelmeimmel, félre akartam vonulni, de 
hiába! nem voltam elég erős. Levetkeztem tehát büszke
ségemet, férfiasságomat és eljöttem ide, hogy megmond
jam önnek, hogy szeretem, hogy nem vagyok képes 
uralkodni magamon s hogy ez által okot adjak önnek, 
ki gyűlöl, arra, hogy teljesen megvessen. Azt nem 
mondhatja, kedves Elza, hogy eddig tolakodó voltam. 
Ön megismerte Tihanyit és végkép elfeledett engem. 
Én némán tűrtem. Tihanyi szereti önt. azt egész biz
tosan tudom. Kívánom tehát, kedves Elza, hogy boldog, 
nagyon boldog legyen, annyira boldog, mint a mily
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vehetjük. Ha ennek a vastagsági osztálynak törzsei 
40 m:i-t kell hogy adjanak, akkor a legerősebb törzs
nek természetesen 0'52 m3-esnek kell lennie, mert csak 
így lehet

0-28 +  0-52 . 100=40 m3

Ugyanezzel az eszmemenettel a III. vastagsági osztály 
legerősebb és leggyengébb törzsének fatömege 0‘20, 
illetve 0-14 m3, a IV. vastagsági osztályé 0*14, illetve 
0-10 m3, az V. és leggyengébb vastagsági osztályé pe
dig 010, illetve 0‘04 m3.

Ha már most ezeket az értékeket a vastagsági osz
tályok határainál, vagyis a 0., 100., 200., 500. törzs

ordinátájára felrakjuk és egyenes vonalakkal összeköt
jük, akkor az előbbi lépcsőzetes vonal helyett már olyan 
tört vonalat kapunk, a melynek alapján már könnyen 
megszerkeszthetjük a törzsegyedek fatömegváltozását fel
tüntető görbét. A 2. számú rajzban a szaggatott vonal 
adja az előzőkben kiszámított ordinátákat összekötő 
tört vonalat, a vastagon húzott görbe pedig a kiegyen
lítő görbét.

A 2. számú rajzban az A B  C D terület adja az 
állomány fatömegét. A mi czólunk tehát, hogy ezt a 
területet megállapítsuk. Ez a terület pedig — a meny- 
nyisógtani levezetés elhagyásával, melyet itt mellőzhető- 
nek tartunk, nem más, m int:

boldogtalan én vagyok. Ne gondoljon soha reám; ne
kem azonban önön kívül egyéb gondolatom soha sem 
lesz.

A leányt úgy érintették a férfi szavai, mintha valaki 
szivét marczangolta volna széjjel; hiszen szerette, imádta 
ezt a férfit, a kinek hidegsége nem egy álmatlanul töl
tött éjjelt, nem egy szomorú napot okozott neki.

S most hogy Tihanyi megkérte a kezét, nem tudott 
határozni. Hosszas gondolkozás után végre elhatározta, 
hogy őszinte lesz Völgyihez s megkérdi tőle, hogy mit 
tegyen? Ez nagy áldozat volt a büszke Marjay-ivadék- 
tól. Büszkeségén azonban győzedelmeskedett szerelme. 
De a hirtelen találkozás, a határozott szavak romba- 
döntöttek mindent. A szemében daczos kifejezés ült. 
Ismét a j-égi Marjay Elza volt, a ki sok bánatot tudott 
eltakarni a daczczal, hidegséggel.

A férfi lázas szavaira most is hidegen, sőt némi 
gúnynyal felelt:

— Tegyen a legjobb belátása szerint, kedves Völgyi.
Azzal egy néma és hideg kézszorítás után gyors 

léptekkel hagyta el a megtört férfit.
Az ő lelkivilága különb volt talán? nem volt-e ő 

is a legnagyobb mértékben lesújtva? nem dőlt-e romba 
minden reménye ?

De még volt elég ereje fájdalma elviselésére. Fej
fájás ürügye alatt már félkilencz órakor szobájába vo
nult.

Völgyi pár pillanatig még helyén maradt s szomo
rúan nézett a tovasiető alak után. Úgy érezte, hogy 
most látja utoljára az imádott leányt; s mikor az el
tűnt egy kanyarulatnál, forró könnyet törölve ki sze
méből, elhagyta a parkot. Remény nélkül jött s most 
mégis csalódást érezve ült fel vígan ugrándozó lovára. 
Megveregette lova nyakát, s gyors ügetésben indult el 
nem messze fekvő birtokára. Másnap reggel elutazott.

Azóta két év telt el, telve szomorú eseményekkel.
Elza csaknem remete életre szánta magát. Tihanyit 

visszautasította, a társaságot kerülte. Legnagyobb élve
zete az volt, ha czél nélkül órákhosszat bolyonghatott 
az erdőn. Senki se tudta, minek tulajdonítsa ezt a vál
tozást. Sokat beszéltek, de a tulajdonképeni okot senki 
se találta el.

Völgyi Londonba ment s egyedül tanulmányainak 
élve, töltötte el a két évet.

Sokszor támadt vágya a hazautazásra, de mindig 
legyőzte azt.

Mint jómódú és csinos fiatalember, kedvencze lett 
a hölgyeknek.
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Tr 5 m ax+ lQ  min 
V = n -------- Yl-----------

Ezt megközelíti, de használatra jóval kényelmesebb:
T7. 3 max 4- 7 min
v = n ■--------- 10--------------

E szerint: a faállományokban az átlag fa fatömege 
egyenlő az 5 legerősebb és 1*2 leggyengébb, vagy meg
közelítőleg: a 3 legerősebb és a 7 leggyengébb törzs 
fatömegének átlagával.

A mi a képlet gyakorlati alkalmazását illeti, dr. 
Metzger erre vonatkozólag a következőket ajánlja:

Az állomány törzsszámát leggyorsabban úgy szám
lálhatjuk ki, ha több egyén az állomány sűrűsége sze
rint egymástól 20— 100 lépésnyi távolságban jobbra 
vagy balra tekintve lassan halad az állományon keresz
tül s közben mindegyik megolvassa azokat a törzseket, 
a melyek közte s a közvetlen szomszédja között elő
fordulnak. Ha kevés személyzet áll rendelkezésünkre, 
vagy pedig nagyon nagy területről van szó, akkor az

Y

Azalatt Elza mindig búsabb és búsabb lett. A szü
leit komoly gondba ejtette. Miután az orvos utazgatást 
és légváltozást ajánlott neki, elhatározta, hogy meg
látogatja egy Londonban lakó nagynénjét. Ezt a tervet 
pár hét múlva meg is valósította s egy angol miss kí
séretében elindult. Az utazás elég egyhangúan telt el ; 
abg szállottak ki pár helyen s fáradtan és kimerültén 
érkeztek meg. Elzának pár hétre volt szüksége, míg az 
út fáradalmait kipihenhette.

Végre megkezdődtek a látogatások a nélkül, hogy 
ezek Elzán valamit is változtattak volna. Az arcza to
vábbra is sápadt maradt, szemei is olyan bús kifej ezé- 
sűek voltak, mint azelőtt. Szórakozottan társalgóit min
denkivel, mert gondolatai máshol kalandoztak. Hogy 
miről gondolkozott ilyenkor, arról magának sem tudott 
számot adni. Különcznek tartotta mindenki.

Ismét mulatság készült, még pedig a nagynénjénél. 
A készülődések most a szokottnál is lázasabbak voltak. 
Nagynénje minden lehetőt elkövetett, hogy Elza is részt 
vegyen a mulatságon, de Elza ezt a törekvést meghiú
sította. És talán igaza is volt, midőn betegnek mon
dotta magát. Megunta a zajt, nyugalomra vágyott. El
határozta tehát, hogy ez estét a parkban tölti. Gyönyörű 
nyári este ígérkezett; hasonló ahhoz, a mikor minden

reményét foszlányokba szakadozni látta, a mikor leg
szebb ábrándjai oszlottak szét.

Megkezdődött a vendégek érkezése. Az inasok csak
nem egymásba botlottak a fényesen kivilágított s fel
díszített folyosókon.

Elza menekülni igyekezett s szinte könnyebben léleg
zett fel, midőn a park fasorai közé ért.

A szobákban hangos volt a társalgás. Elza mind 
mélyebben hatolt a fák sűrűjébe s mint megsebzett vad 
rohanva igyekezett mindig messzebb, hogy egy nevetés, 
egy hang, egy zongora-akkord se jusson füléhez, hogy 
nyugodtan ábrándozhasson. Mintegy öntudatlanul ült le 
végül egy kerti padra. Majd ismét felállott. Felizgatott 
képzelete, lázasan lüktető agya továbbmenésre kénysze
rítették. Csaknem félórát bolyongott czél és irány nél
kül, mikor egy szökőkúthoz éri A víznek csöndes cso
bogása vonzerőt gyakorolt rá. Közelebb ment a kúthoz. 
A hideg vízzel akarta lázas homlokát lehűteni. Finom 
ujjait már bemártotta a hideg vízbe, mikor egy erős 
férfikéz rántotta vissza karját.

— Tönkre akarja tenni az egészségét? — szólt rá 
a férfi, — ilyen lázasan hűvös este sétálni, sőt még a 
kezét s talán az arczát is hideg vízbe mártani valódi 
istenkisértés.
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állományt a természetes határok felhasználásával kisebb 
részekre bontjuk, s mindegyikben külön számláljuk ki 
a törzseket. Természetes határok (árkok, utak, gerin- 
czek stb.) hiányában mesterségeseket alkothatunk, pél
dául az által, hogy a legszélső kiszámláló a kiolvasott 
sáv szélén fogantyújánál forgatható fakeretre tekert és 
300— 500 m hosszú fonalat húz maga után, s azt a 
szakasz végén látható magasságban kifeszíti. Ugyanígy 
határoljuk el a második kiolvasott területrészt is. A har
madik területrész elhatárolására természetesen már fel
használhatják a feleslegessé vált első zsinórt.

Egy-egy területrész törzseinek kiolvasása alkalmával 
már fogalmat szerzünk magunknak a legvastagabb és 
a legvékonyabb törzsekről s azok helyéről. Eögtön a 
kiolvasás után átlalóval a kezünkben felkeressük őket 
s megállapítjuk átmérőjüket, valamint magasságukat és 
kiolvassuk fatömegüket a törzstömegtáblákból. A képlet 
segítségével ily módon minden területrésznek külön 
megállapíthatjuk a fatömegét. Ezt különösen akkor czól- 
szerű megtennünk, ha az egész terület állományviszo
nyai nem egyenlők.

A mi a törzsek kiválasztását illeti, önként érthető, 
hogy a legerősebb törzsek kiválasztásánál az abnormis 
alakú törzseket mellőznünk kell. Ilyenek például a ha
gyásfák, a túlságosan vastag, alul szétágazó, terebélyes 
törzsek. Az ilyen rendellenes s az állományt alkotó 
törzsektől elütő törzsegyedek fatömegét azután külön 
hozzáadhatjuk a képlet által kapott eredményhez. így 
kell eljárnunk természetesen a leggyengébb törzsek ki
választásánál is. Itt nem szabad olyan törzseket válasz
tanunk, a melyek teljesen el vannak nyomva s a me
lyeket erdőlés útján már régen ki kellett volna szed-

Elza felnézett. Estélyi ruhába öltözött férfi állott 
előtte. Arcza a fák lombjainak árnyékától felismerhe- 
tetlen volt; azonban a férfi sem tudta, hogy ki áll 
előtte. Mondott még pár dorgáló szót, aztán bemutat
kozott. A fiatal leány halk sikoltással ájultan terült el 
a nedves pázsiton. A fiatalember közelebb ment, hogy 
karjaira vegye a fiatal lányt, de mikor föléje hajolt s 
annak a hold által megvilágított arczát megpillantotta, 
sápadtan lépett vissza. Most már tudta, hogy miért 
ájult el Elza.

— De hát mit jelentsen ez ? — szólt mintegy ön
magához. — Mért nem fordult el büszkén nevem hal
latára, mint szokta?

Hirtelen elhatározással karjaira vette az ájult lányt, 
leült a kút szélére s friss vízzel kísérelte meg eszmé
letre téríteni. Igyekezete sokáig eredménytelen volt, s 
már azon gondolkozott, hogy hathatósabb eszközhöz 
folyamodjék, midőn a lány felnyitotta szemeit s pár 
pillanat múlva idegesen ugorva fel a férfi karjai közül, 
lerogyott egy közeli padra. Völgyi — mert ő volt a 
fiatal ember —  hozzáment és megkérdezte, nem ki- 
vánja-e, hogy bevezesse és orvos után küldjön?

Elza tagadólag intett és fáradtan válaszolt:
— Teljesen fölösleges. Hamarabb magamhoz jövök

niink; vagy a melyek a mesterségesen létesített talaj- 
védő állományhoz, vagy a korai újul áthoz tartoznak. 
Egyszóval az úgynevezett főállomány törzseit kell alkal
maznunk.

Mindebből következik, hogy dr. Metzger eljárása fő
leg olyan egykorú, elegy etlen, vagy legalább is hasonló 
növésű fafajokkal elegyes faállományokra használható, 
a melyek közel vannak a vágatási korhoz, tehát idő
sebbek s jól át voltak erdőivé. Különféle fafajokkal 
elegyes állományokban csak az uralkodó fafajra alkal

mazhatjuk e képletet, a kisebb mennyiségben előforduló 
más fafaj fatömegét pedig külön kell meghatároznunk. 
Ha az állomány egyáltalában áterdőlve nem volt, úgy, 
hogy nagyon sok a teljesen elnyomott törzsek száma, 
akkor az elnyomott állományt figyelmen kívül kell 
hagynunk, mert különben túlnagy fatömeget kapunk. 
A sűrűség (záródás) foka szerepet nem játszik. A kép
let tehát egyenlően használható úgy a teljes sűrűségű, 
mint a természetes felújulás alatt álló, gyérebb állo
mányokra.

A mi már most az ezekben ismertetett eljárás pon
tosságát illeti, világos, hogy az szoros összefüggésben 
áll az állomány normális voltával, hiszen az egész el
járás az egyszerűség kedvéért csaknem teljesen arra a 
törvényszerűségre támaszkodik, a mely a normális fa
állományok szerkezetében található.

Az eljárás megbízhatóságát czélzó eddigi kísérletek 
meglepő eredménynyel jártak. így például a mária- 
brunni erdészeti kísérleti állomásnak 1898-ban ismer
tetett erdőbecslési kísérlete *  erre az eljárásra is kiter-

* L ásd : Böhmerle: «Versuche über Bestandesmassenauf- 
nahmen.D Centralblatt für das gesammte Forstwesen. 1898.

itt a friss levegőn, mint bent, a hol a zaj még inkább 
izgatna. —  Azután emelkedettebb hangon hozzátette: — 
Apropos, még meg sem köszöntem iménti fáradozását. — 
Karcsú ujjait a férfi felé nyújtotta s ismét halkan, sőt 
alig hallhatóan mondta ki ezt a szót: Köszönöm!

A férfi megfogta a leány kezét és nem engedte el. 
És a büszke Elza most szó nélkül tűrte, hogy Völgyi 
megcsókolja a kezét; tűrte, hogy hozzá hajoljon és a 
fülébe súgja:

— Elza, nem tudom elfelejteni. Szeretem, úgy mint 
ezelőtt. Nem, sokkal jobban szeretem, imádom mint 
egy istennőt. Szeretem magát, Elzám, szeretem, még 
akkor is, ha már nem szabad!

—  Még szabad vagyok, —  szólt halkan Elza, s feje 
a férfi vállára hanyatlott.

A férfi most már hangosan kérdezte:
— Elza, hát szeret? Akkor hát azon a borzasztó 

estén miért utasított vissza? Vagy akkor még nem sze
retett s talán most sem szeret ?

— Én szerettem már akkor is, Emil, épp úgy mint 
most s mint szeretni fogom örökre.

Csakhamar boldogságtól sugározva, karöltve léptek 
be a vígan mulató társaság közé.
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jeszkedett, s az eltérés, a mit a becsült és valóságos 
fatömeg között talált, az előírt (max. és min.) törzsek
nek tövön való köbözésével —  2-3 és —  7‘7% között 
változott; a törzseknek ledöntése és szakaszonkénti kö- 
bözésóvel pedig —  0 4  és +  2-9 % között maradt és 
átlagosan +  1'8% volt.

Az 1914. év nyarán egy erdőbecslési kisérlet kere
tében a m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás is 
kipróbálta dr. Metzger eljárását. A kísérleti állományból 
100 éves lúczfenyves, mely a hazai viszonyok átlagá
nak megfelelően sóba rendszeresen áterdőlve nem volt, 
csak az elszáradt törzsek lettek időnként eltávolítva. 
Az eltérés, a mit a valódi fatömegbez képest kaptunk, 
csak — 0'9, illetve (a max. és min. törzsek szakaszon
kénti köbözésével) csupán — 0-6 % -ot tett ki.1

Metzger az eljárás megbízhatóságát azzal igazolta, 
hogy a tharandi évkönyvekben Kunze által részletesen 
ismertetett állománybecslések eredméDyeit összehason
lította azzal a fatömeggel, a mit ugyanazon állomá
nyokban képletének alkalmazásával kapott. Az eltérések 
a valódi fatömeggel szemben: átlagosan'2 — 2’6%-ot 
tettek ki; az Urich-féle eljárással becsült eredmény
nyel szemben: bükknél átlagosan3 — 0‘ 1%, a lúcz- 
fenyőnél átlagosan +  1*4%, végül az erdeifenyőnél 
— 1*7% 4 eltérést kapott. A legnagyobb eltérés egy eset
ben 12% volt

Ezek az eredmények, azt hiszem, teljesen megfelel
nek a gyakorlatban megkívánt pontosságnak. Éppen 
azért nagy egyszerűségére való tekintettel teljes bizalom
mal ajánlom az ismertetett eljárást szaktársaim figyel
mébe. Hangsúlyozom azonban, hogy vegyes korú, vala
mint sok elnyomott törzszsel biró, még át nem erdőit 
állományokban a képlet alkalmazása bizonyos fokú 
körültekintést igényel. A kívánt jártasságot azonban ha
mar megszerezhetjük magunknak azáltal, ha egyéb el
járással végzett becsléseink eredményét ezzel az egy
szerű képlettel egynéhányszor ellenőrizzük.

A fa összegyűjtésének módjai.

Az összegyűjtő módok és berendezések czélja az, 
hogy az elszállítandó faanyagot a termelés helyéről, a 
vágásból a tulajdonképeni szállítási berendezésekhez, az 
ezek mentén létesített vagy egyébként alkalmas gyűjtő
helyekre, rakodókra juttassuk oly módon, hogy ezáltal 
az erdőtalaj, a vágásban lévő alserdény, fiatalos és maga 
a szállítás tárgyát képező faanyag is lehetőleg kevés 
kárt, sérülést szenvedjenek és e mellett a gyűjtés költ
sége lehetőleg csekély, alacsony legyen.

A leginkább megszokott gyűjtési módok a követ
kezők :

1. a kihordás, mely abban áll, hogy a munkások

1 L ásd: «Erdőbecslési kisérlet a különböző eljárások pontos
ságának összehasonlítására.* Erdészeti Kísérletek. 1915. 1—2. sz.

2 6 erdőrészletből.
3 10 erdőrészletből.
* 5 erdőrészletből.

az előkészített faanyagot kézbe fogva, vállukra vagy 
hátisaraglyára, esetleg állatokra rakva, viszik ki a ra
kodókra ; ez az eljárás csak kisebbméretű anyagnak (ág, 
dorong, hasábfa) kisebb távolságra (60— 100 m.-ig) való 
összegyűjtésére használható;

2. a fuvarozás a targonczák, kéziszánok, szekerek 
vagy szánkók segélyével; már nagyobbméretű anyagnak 
nagyobb távolságra (állati vonóerő mellett 400—500 m.-ig) 
való összegyűjtésére;

3. a vontatás vagy húzás ugyancsak nagyobbméretű 
anyagnak az egyik végéhez kapcsolt kötelek vagy lán- 
czok segélyével emberi vagy állati erő igénybevétele 
mellett a földön az anyag hossza irányában való ki- 
vonszolása;

4. a hengergetés a nagyobbméretű anyagnak hossz- 
tengelyére merőleges irányban emelő rudak, csáklyák 
vagy gajmók segélyével a földön való továbbgurítása;

5. a kötéllel való hengergetés, melynél a nagyobb
méretű anyag vastagabb végéhez erősített kötél segé
lyével a meredekebb hegylejtőkön vékonyabb végével 
lefelé fordítva lebocsáttatik;

6. a buktatás, melynél a kisebbméretű faanyag egyes 
darabjait a munkások kézbe fogva, a hegylejtőn lefelé 
dobják olyképen, hogy a fa ívben repülve, egyik végére, 
bütüjére essék és a kemény talajról fölugorva újabb 
ívben haladjon lefelé;

7. a guritás, mikor a 2—4 m. hosszú tönköket a 
munkások a hegylejtőn mozgásba hozzák és azok részint 
gurulva, részint csúszva, részben pedig bukdácsolva ha
ladnak lefelé;

8. a szabadon való eregetés, melynél a szálfák le
gömbölyített vastagabb vagy letisztított sudarú véko
nyabb végükkel lefelé fordítva, szabadon, tehát kötél 
nélkül bocsáttatnak le a meredek hegylejtőn;

9. a lehányás, mikor a munkások a fát a fensíkok- 
ról a mélységbe, a völgybe leszórják.

A felsorolt összegyűjtő módok közül a kihordás és 
a fuvarozás mellett úgy az erdő talaja, mint a növény
zet és az elszállítandó faanyag a legjobban megkimél- 
tetik; a vontatással és a kötélen való eregetéssel a 
környező növényzet kiméltetik, de a talaj és a szállí
tandó faanyag sérüléseknek vannak kitéve; a henger- 
getéssel a talaj 'és a faanyag kiméivé lesz, de a kör
nyező növényzet, alserdény van veszélyeztetve; a buk
tatás, guritás és szabadon való eregetés úgy a talajban, 
mint a környező növényzetben és a szállítás tárgyát 
képező faanyagban nagy károkat okozhat, de legnagyobb 
a szenvedett kár —  különösen az elszállítandó faanyag
ban — a lehányásndl.

A kihordás és hengergetés hosszadalmas és költ
séges, a kötélen való eregetés hosszadalmas eljárás; 
kevésbé költséges a fuvarozás és legolcsóbb a lehányás. 
Sík vidéken a kihordás, fuvarozás, hengergetés és von
tatás, hegyvidéken valamennyi eljárás alkalmazható, 
de a kötéllel és a szabadon való eregetés meredek 
(30—40°-os) lejtőt, a lehányás pedig még ennél is me
redekebb oldalakat igényel.

Némi pályaelőkészítést igényel a szánnal való
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gyűjtés, a melyhez télen a havat a gyűjtés irányában 
letapossák, hegyoldalakon pedig a havat a völgy felőli 
oldalra hányva, padkát készítenek, a mélyedéseket fa
rakásokkal kitöltve áthidalják.

Nyáron pedig a gyűjtés vonalán a talajt kiegyen
getik, a csupasz helyeket gallyat, lombbal, alommal 
beborítják, hogy a szán könnyebben csússzon; továbbá 
némi pályát igényel a guritás, melynél, nehogy a lejtőn 
lefelé a mozgásba hozott anyag a gyűjtés irányából 
kitérjen és elszéledjen, a guritás vonalát 7— 10 m. szé
lességben kitisztítják és két oldalt szálfával vagy kő
rakással szegélyezik.

Azokat a helyeket, a melyekre a faanyag a tovább
szállítás czéljából összegyűjtendő és összerakásolandó, 
rakodóknak vagy erdei rakodóknak nevezzük; a rako
dókat a már meglévő szállítási berendezések végénél 
vagy a berendezések mellett, avagy ott választjuk ki, 
a honnan az ezután létesítendő szállítási berendezések 
ki fognak indulni, illetőleg a hol el fognak haladni. 
Mindkét esetben figyelemmel kell lennünk arra, hogy

a) a rakodó száraz és elég tágas legyen az ott össze
gyűjtendő anyag befogadására;

b) a gyűjtés irányába essék és a gyűjtési távolság 
ne legyen nagy;

c) az elszállítandó anyag könnyen és gyorsan le
gyen a rakodóra hozható és végül

d) a rakodón összegyűjtött anyag a szállítási beren
dezés használatát ne korlátozza.

A felsorolt szempontok mellett a rakodók czéljára 
első sorban a termelési helyeken, a vágásokban vagy 
ezek közelében előforduló sík vagy enyhe hajlású, lankás, 
száraz területeket választjuk ki és hogyha egy ilyen te
rület nem lenne elég nagy az ott összegyűjtendő anyag 
befogadására, vagy ha az egy rakodóra való össze
gyűjtés nagy távolságról lenne végezendő, akkor több 
rakodóhelyet keresünk és választunk ki.

Az összegyűjtés iránya sík vidéken bármerre vá
lasztható, minélfogva a rakodó a termelés, vágás helyé
től bármely irányban fekhetik.

Domb- és hegyvidéken a gyűjtés legkönnyebben, 
leggyorsabban és legolcsóbban a lejtőkön le, tehát a 
völgy felé végezhető ; ezenkívül még elég könnyen össze
gyűjthető a faanyag a vízszintes irányban is, míg föl- 
vagyis a gerinczfelé a legnehezebben vagy egyáltalában 
nem; ennélfogva domb- és hegyvidéken a rakodókat 
a termelési területek, vágások alsó részein vagy azokkal 
egy magasságban válaszszuk.

Az összegyűjtés távolságára; nézve irányadó az össze
gyűjtés módja és az összegyűjtéshez igénybevett erő 
minősége; így pl. a hengergetés csak 50— 60 m. távol
ságra, a kihordás emberi erővel 60— 100 m., állati erő
vel 200 - 300 m. távolságra, a kifuvarozás emberi erő
vel 200—300 m., állati erővel 400 500 m., a buktatás 
100 150 m., a vontatás, a kötélen és a szabadon való
eregetés, a guritás 200— 300 m. távolságra történhetik; 
a lehány ásnál pedig inkább a magasság, mint - a távol
ság az irányadó, mert azokon a helyeken, a hol a 
lehányás nyer alkalmazást, a rakodó és a szállítási be

rendezés czéljainak megfelelő terepalakulás is csak a 
meredek oldalak lábánál lesz található.

A rakodó abban az esetben, a mikor a szállítási 
berendezés annak területéről indul ki, inkább széles, 
mint hosszú legyen, vagyis a szállítási berendezés hossz- 
tengelyére merőleges irányban bírjon nagyobb kiterje
déssel ; a mikor pedig a szállítási berendezés a rakodón 
végig vonul vagy a rakodó mellett halad el és külö
nösen akkor, a mikor a szállítási berendezés olyan ter
mészetű, hogy a továbbszállítandó anyag a pálya bár
mely részén a szállítási berendezésre hozható (mint pl. 
utaknál, úsztató berendezéseknél), akkor czélszerűbb, 
hogyha a rakodó inkább hosszú, mint széles, vagyis a 
szállítási berendezéssel párhuzamos irányban bírjon 
nagyobb kiterjedéssel.

A rakodókra összegyűjtött anyag szabályosan össze
rakásolandó ; leghelyesebb és legczélszerűbb az anyagot 
úgy rakásolni, hogy hossziránya a továbbszállítás irá
nyába essék, vagyis hogy hossztengelye a szállítási be
rendezés tengelyvonalával párhuzamos helyzetbe jusson; 
ezenkívül a nagyobb hosszúsággal biró anyagot (szálfák) 
czélszerű vastagabb végükkel a továbbszállítás irányába 
fordítva rakásolni; hogyha azonban a nagyobb hosszú
sággal biró anyag járművekre s különösen vasúti ko
csikra rakva lesz továbbszállítandó, akkor a kocsik 
egyenletes terhelése czéljából a szálfákat czélszerűbb a 
rakásokban váltakozó végekkel elhelyezni; czélszerű 
végül az összegyűjtött anyagot nagyobb területű rakodón 
kisebb magasságban rakásolni: a magasabb rakásolás 
csak helyszűke esetén indokolt. J. S.

Mire való a sózó?

Először, hogy a szervezetbe jutott só megkönnyítse 
a szőrválást, a mi különben a test rovására megy; má
sodszor, hogy a sózó főalkotórészét képező agyag (tehát 
nem föld, hanem kvarczmentes agyag) megakadályozza 
vagy csökkentse azt a gyakran végzetes hasmenést, a mit 
a hó eltakarodtával mohón felszedett zöldtakarmáhy 
okoz; harmadszor, hogy mint kedvelt nyalánkság a vad
állományt az illető területre csalogassa és kösse. Az 
agancsképződés érdekeit tehát a sózó csak közvetve és 
annyiban szolgálja, hogy az a vad, amelyik sózórajár, 
nem soványodik bele a vedlésbe és hasmenésbe s így 
többet bír a felvett táplálókból az agancs- és csontkép
ződésre fordítani, mint a sovány, a mely tápláléka leg
nagyobb részét hús- és zsírsejtek, vörös- és fehérvér
sejtek képzésére kénytelen felhasználni. Hogy a vad 
mennyire ösmeri ösztönszerűleg a sózó hasznát, mu
tatja az a mohóság, melylyel tavaszkor és őszkor azokat 
felkeresi.

Azok a növényi és ásványi anyagok, úgymint: 
tölgymakk-, vadgesztenye-, édesgyökér- és ánizsliszt, 
foszforsavas mész, a miből a Fach és Lehmann német 
czég által hirdetett foszforsavas nyalató kövek készül
nek, az erős agancsképződésre a sózóban csak csekély 
befolyással vannak. Az édesgyökór és ánizs kizárólag
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csak csalogató nyalánkságok; míg a zúzott tÖlgymakk, 
vadgesztenye és foszforsavas mész elsőrangú agancs- 
és csontképző anyagok. De nem a sózóban, a miből a 
vad naponta pár grammot nyal fel s ezen pár gramm
nak is 99% -a agyag és só; hanem a sózó mellett fel
állított etetővályuban, a miből naponta literszámra fal
hat ! Ha tehát, őzeinknek agancs- és csontképződésén az 
emésztőszervek útján óhajtunk javítani, az agancselvetés 
előtt kezdve, az egész agancsképződési idő alatt, a só
zok melletti vályúkban: zúzott makkot, zúzott vadgesz
tenyét, zabot kell adagolni s ezt nyirkossá vizezve, 
marékszámra jól meghinteni foszforsavas mésszel. Ter
mészetesen a hintés után, egy falapátkával jól felkeve
rendő az egész. Ha így, marékszámra jut naponta a vad 
testébe a makk, gesztenye, zab és foszforsavas mész, 
akkor persze a bak képes lesz hatalmas agancsokat nö
veszteni.

Az emésztőszerveken kívül van még a vadnak 
egy másik s az agancsképződésre nézve az előbbinél 
fontosabb szerve: az ivarszerv. Szívből ajánlom, hogy 
ezen a téren igyekezzünk az állomány javára munkál
kodni, mert rendszerint itt rejlik a hiba, a degenerálás, 
vagy satnyulás oka. Hogy tehát megszűnjék az okozat, 
meg kell semmisíteni az okot. Ha azután az emésztő
szervek útján is segítségére sietünk a vadnak, természe
tes, hogy erősebb agancsokat fog felrakni, mint valaha.

Tessék csak — a lehetőség szerint — megszámlálni 
az őz állományát; bizonyára azt fogjuk tapasztalni, hogy 
7—8-szor annyi a suta, mint a bak s talán 10— 12-szer 
annyi, mint az egészséges, . erős ̂ állományban az apa
állatok szerepét egyedül teljesítő, fejlett hatosok száma. 
Ennek következéskép az az eredménye, hogy az ivar- 
érett, férfikort ért bakok túl vannak halmozva sutákkal 
s a túlságos üzekedés által úgy leromlanak, íiogy nem 
képesek kapitális agancsokat növeszteni; a fiatal, fejlő
désben levő kamaszoknak; a nyársasok, villásoknak 
szintén jut elég suta, holott ezeknek csak plátóilag sza
badna szeretni, hogy a test és agancsfejlődósben vissza 
ne maradjanak s magukhoz hasonló vézna ivadékokkal 
ne rontsák az állomány qualitását.

A szarvasok családjában az agancs a férfierő; az 
ivarérettség és jóság legbiztosabb mutatója. Az agancs 
egyedüli rendeltetését a legjobb apaállatok természetes 
kiválasztódása képezi. Az átöröklődés útján az apa tulaj
donságai, az agancs erőssége, formája az ivadékban mind 
feltalálhatok, vagyis az ivadék mindig olyan, mint a mi
lyen volt az apa. Ha sok a suta, nemcsak hogy a fiatal 
éretlen bakok magukhoz hasonló hitvány egyedekkel ront
ják az állományt, de a férfikort ért erős bakok agancs
képződése is romlik, satnyul. Nevezetesen: a bakok a 
túlságos üzekedés folytán lesoványodnak s ivarszerveik 
teljesen kimerülnek; lévén pedig az agancs az ivar
képesség mértéke, a bakok gyengébb agancsot raknak 
fel, mint a mi koruk és testi fejlettségük szerint meg
illetné, mert az agancs növesztésekor a teljesen kime
rült ivarszervek még nem rekonstruálódtak s az agancs 
olyan lesz, a milyen az ivarszerv az agancsképződés 
stádiumában volt.

Apasszuk tehát a suták számát, hogy a bakok a ter
mészet törvényein felül ne üzekedhessenek s normális 
agancsokat rakhassanak fel. Ha pedig abnormis erős 
agancsokat akarunk produkálni, akkor még adjunk nekik 
sok makkot, zabot, foszforsavas meszet, hogy feles mér
tékben pótoljuk az elpocsékolt nitrogéntartalmú anya
gokat és feles mértékben juttassunk szervezetükbe fosz
forsavas meszet, az agancs egyik alkotórészét.

Gy. TaJcách Gyula.

Tapasztalataim a méhész kedés körül.

A méhészkedós nem hivatásom, kedvtelésből űzöm 
és — természetesen — a méz miatt. Valami atavisz- 
tikus (öröklött) hajlandóság üthetett ki rajtam, mert 
egyik nagyapám nagy méhész volt. Gyermekkoromban 
gyakran nézegettem szép méhesét, a melynek Dzierzon 
kaptárait nagyapám idegeneknek mint nagy vívmányt 
mutatott be. Később azonban nem volt alkalmam a mé
hészkedésre, mindaddig, míg el nem kerültem a gör- 
gényszentimrei erdőőri szakiskolához segédtanárnak, 
a hol nekem jutott a szakiskola méhesének gondozása 
vándortanárunk, Nagy Jánosnak lelkes és kiváló veze
tése mellett.

Az átöröklött hajlamok miatt nagy buzgósággal fog
tam a munkához és igyekeztem úgy elméletileg, mint 
gyakorlatilag elsajátítani ezt a valóban «édes» foglal
kozást, egyúttal lehetőleg megfigyeltem a méhek életét, 
a mit Ambrózy, Sőtér, újabban Boczonádi Szabó és 
mások oly érdekesen írtak le. Nem is azt akarom le
írni újra, de egy-két gyakorlati tapasztalatomat, a mely
nek e lap olvasói talán hasznát vehetik.

Méhesünkben akkor csupán az úgynevezett egyleti 
kaptárok állottak. Nagy János tanárunk gyorsan rendbe 
hozta azokat és szépen is folyt a méhészkedés. De egy
két dolog szeget ütött a fejembe. így pl. a betelelés, 
az egész család kiszedésével és visszarakásával, szalma
vánkosokkal, vagy papírral való takarásával elég sok 
dolgot adott, ép' úgy a családok állandó megfigyelése, 
a rajzás és mézelvétel körüli teendők. Egy család akár
hányszor 3—4 rajt is adott, ezeket be kellett fogni, 
a gyengéket felsegíteni vagy összecsapni; ha bő hordás 
volt, 3—4-szer kellett volna pergetni vagy legalább a 
mézet elvenni és új kereteket beadni. Ha a rajzást meg 
akartam akadályozni, akkor a Hasítást és a mézet mind
untalan ki kellett venni. Gyakran új anyát kellett be
adni, a mi rendesen gyorsan és egyszerűen ment, de 
némely kaptár 5— 6-szor csökönyösen megölte a min
den kipróbálható fortélylyal beadott anyát. Elgondoltam, 
hogyha ezt nagyobb méhesben olyan embernek kell meg
csinálni, a kinek egyéb dolga is bőven van, («a hiva
talos érdek csorbitása nélkül#, a hogyan azt mondani 
szokták) az nehezen mehet pl. 20— 30 család mellett 
A nyert méz mennyiségéről emlékezetből nem tudok 
biztos adatot mondani, de átlagosan 10 kg-on felül 
nem volt kaptáronként; sőt, alighanem alatta is maradt 
jóval.
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E mellett gyakran még sem sikerült ezélt érnem. 
Hogy csak egy esetet említsek, egyszer volt 9 családunk. 
Ebből 6 erős, 3 gyenge. Az erősekkel szerettem volna 
mézeltetni és kirajzásukat megakadályozni; ezért a tan
könyvek utasítása szerint elvettem tőlük a hasítás egy 
részét és avval felsegítettem a 3 gyenge családot; mind
egyiktől 3—4 keretet élvévé, volt 21 keretem, ebből 
7-et kapott mindegyik gyenge család. Az eredmény az 
volt, hogy a 3 gyenge család egyszerre oly erős lett, 
hogy mindegyik kirajzott; az erős családok pedig alig 
érezték meg a pár keret elvételét és — bár pár héttel 
később mégis ők is kirajzottak. Volt raj mindig 
bőven ; ha télen át el nem pusztult volna minden gon
dozás daczára a családok egy része, nem tudtuk volna 
hova tenni őket. A telelés után a gondos takarás da
czára (ma azt mondanám: miatt!) mindig volt penész 
is elég, vérhas és pusztulás.

Közben kezembe jutottak Boczonádi Szabó Imre 
írásai, a melyek ugyanezeket a körülményeket teszik 
.szóvá, a sok munkát és a tömérdek rajzást és a kevés 
mézet, ellenszerül ajánlva a nagy kaptárt.

Hozattam is tőle az ő kaptáraiból, de már nem pró
bálhattam ki, mert időközben elkerültem Görgényszent- 
imréről.

Új állomáshelyemen, Selmeczbányán, érdeklődtem a 
méhészeti viszonyok iránt, de nem volt nagyon biztató 
a nyert értesülés. Egyik kiváló gazda, a ki nagy pomo- 
logus is, egyenesen azt mxmdta, hogy az itteni zord 
kiima, késői nagy havazások és nyári hirtelen zivatarok 
lehetetlenné teszik az eredményes méhészkedést. Méhes 
aránylag kevés is van, legtöbbje meglehetős gyengén 
áll, vagy legalább is felette változatos a sorsa.

Egy bélabányai erdőőr, idősb Thonhauser, azt 
mondta, hogy kasokkal szép jövedelmet ért el, de a 
kaptárokkal nem ment semmire. Ez utóbbihoz hasonló 
nyilatkozatot hallottam egyébiránt már többször is, többek 
között az északnémetországi «liineburgi Heide» egy öreg 
méhészétől, a kit egy tanulmányút alkalmával felkeres
tem, hogy a «Heide» híres méhészetét megismerjem.

Mindamellett nekifogtam. Felállítottam a szabadban 
— nem lévén méheshez alkalmas helyem —  egy darab 
kettős Boczonádi kaptárt (álló) és egy hármas országos 
méretűt. Kassal nem próbálkoztam.

Azóta éppen tíz év telt el, a mi már elég idő arra, 
hogy az ítéletet ne lehessen elhamarkodottnak mondani. 
Meg kell jegyeznem, hogy nem fordíthattam sok időt 
a méhek gondozására, mert hivatali munkám nagyon 
igénybe vett.

Tapasztalataim arra tanítottak, hogy az itteni zord 
vidéken és a helyzet kényszerűségéből folyó kevésbbé 
gondos ápolás mellett a nagy Boczonádi kaptár hason- 
lítlanul jobb, mint a kicsi.

Mind a két Boczonádi kaptárba az 1906-ik évben 
átraktam egy-egy 1905 évi rajt.

Az I. sz. kaptár azóta állandóan tele van méhekkel, 
egyszer mesterségesen cseréltettem vele anyát 1906-ban; 
1909-ben és 1913-ban magától szerzett új anyát. Az 
első években nem tudta megtölteni egészen a kaptárt,

volt eset, hogy mézet nem is tudtam elvenni, de a 
mióta megtelt, rendesen 15 — 25 kg. mézet kaptam tőle, 
a folyó évben még többet.

A II. sz. kaptár népe gyorsabban gyarapodott, mint 
az előbbi, 1907-ben kicseréltem az anyát, később való
színűleg magától cserélt anyát, 1912-ben váratlanul 
anyátlan lett. Úgy látszik, hogy hurczolkodás közben, 
a midőn átszállítottam a kaptárt új lakásomba, érte bal
eset. Ezúttal az anyásítás nem sikerült, a család el
pusztult.

Ez a család 1907-ben és 1909-ben erős rajt adott, 
az I. sz. nem rajzott. (A kaptár nyáron át mindig teljes 
nagyságában volt nyitva.)

Mézet a II. sz. elég bőven adott, 1911-ben 35, 1915- 
ben kb. 40—45 kg.-ot, a többi években is mindig leg
alább 15 kg.-ot vehettem el tőle.

Gyarapodása elejétől fogva jobb volt, mint az előbbié; 
az utolsó években és ma is egyformán állanak.

1913-ban új rajt tettem az elpusztult helyére, a mely 
jelenleg is benne él. Evvel szemben a 3 országos mé
retű kaptár egyike majdnem minden évben üres volt. 
2— 4 évenként vagy a telelés után vagy meganyátlano- 
dás miatt mindig elpusztult egy-egy család és csak két 
Ízben volt tele mind a három kaptár, de csak egy-egy 
évre. Mézet nem sokat kaptam, csak akkor adta bőveb
ben, ha egy elpusztult családnak egész készletét ki
vehettem.

Nem akarom evvel korántsem azt állítani, hogy a 
kis kaptárokkal ezen a vidéken nem lehet méhészkedni. 
Sőt, Broszmann ny. bányatanácsos pl. az orsz. mére
tűnél kisebb Berlepsch kaptárokkal kiváló eredményt ér 
el itt évről-évre, de kedvező években ötször-hatszor is 
perget ugyanabból a kaptárból és nagy gonddal és ki
váló szakértelemmel kezeli méhesét. Ha valakinek elég 
ideje van arra, hogy kellőkép tanulmányozza, figyelje, 
ápolja és gondozza méheit, alighanem bármily kaptár
ral jó  eredményt érhet el. De éppen itt van a bökkenő! 
A hivatalos teendőkkel lekötött erdőőr pl. nem szentel
het annyi időt méheinek, hogy folyton vizsgálgassa és 
babráljon velük, neki szüksége van arra, hogy magára 
is hagyhassa a családokat és hogy azok maguk segít
senek magukon, ha pl. anyjuk megvénült és elgyengült, 
legfeljebb kiveszi az elöregedett anyát, ha sok heresejtet 
építenek, a többit a méhekre bízza; továbbá nincs szük
sége folytonosan rajokra, hanem, ha már egyszer elérte 
a kaptárok kellő számát, akkor mézre akar dolgozni és 
csak annyit rajoztat, a mennyi az elpusztult családok 
pótlásához kell. A ki kasokkal dolgozik és őszszel öli 
a méheket, annak sok raj kell, de kaptáros kezelésnél 
nem előnyös a folytonos rajzás. Arra sincs ideje, hogy 
egy-egy családtól 4—5-ször vegyen ki mézet és perges
sen, viszont hosszabb időn át tartogatni és gyűjteni a 
kereteket, hogy egyszerre pergethessük ki azokat, nem 
czélszerű, mert a kipergetett lép mielőbbi visszaadása 
lényegesen könnyíti és gyorsítja a gyűjtést, tartalék lépet 
nagy számban készletezni pedig gazdaságilag nem elő
nyös. Mindez pedig a nagy kaptárokkal tapasztalatom 
szerint sokkal biztosabban érhető el, mint a kicsikkel.
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A nagy család kevesebb gondozás mellett is kevésbbé 
érzékeny az időjárás viszontagságaival, valamint egyéb 
bajokkal szemben. Hatalmas méhtömege kevésbbé sínyli 
az anyátlanodás vagy szándékos anyacsere alkalmával 
beálló ideiglenes számbeli megcsappanást és a fiasítás 
számára rendelkezésre álló nagy terület miatt könnyen 
és gyorsan pótolja a hiányokat. Ez a nagytömegű fia
sítás okozza alkalmasint azt is, hogy önmagától is 
aránylag könnyen szerez anyát, ha a régi elpusztult.

Mindenesetre előnyösebb a nagy kaptárnál is, ha 
állandóan készletben tartunk termékeny tartalékanyát, 
de ha nincs időnk arra, hogy elég gyakran vizsgáljuk 
a kaptárokat, akkor akárhányszor már lekéshetünk a 
tartalékanya beadásával, a család már gondoskodott új 
anyáról, fáradságunk tehát felesleges volt. A nagy tér
fogat miatt van helye elég a méz befogadására és az el- 
szedéssel várhatunk a beérésig. Kis kaptárban jó hordás 
mellett éretlen mézet kell pergetnünk, hogy helyet szerez
zünk. Ha nem tesszük ezt, csökkentjük a mézhozamot.

Természetesnek tartom, hogy fentiek nemcsak a 
Boczonádi kaptárra, hanem minden más szerkezetű, 
czélszerűen épített nagy kaptárra is állanak, de én csak 
ezt próbáltam ki, azért csak erről Ítélhetek, mivel pedig 
meg vagyok vele elégedve, mással nem óhajtok próbál
kozni. A kis kaptárral éppen ez .évtől kezdve, mivel 
ismét két családom pusztult ki egy évben, a harmadik 
múlt évben pusztult el, az tehát úgy is üres volt, tel
jesen felhagyok.

Egyéb részleteket illetőleg a kirepülési nyílás helyét 
— alul, felül vagy középen — mellékesnek tartom, a fő 
az, hogy jó nagy legyen, nem pedig apró. Én felső 
nyílású kaptárokkal dolgozom.

Kaptáraimon 20 cm. széles és 2 cm. magas a nyílás, 
télen-nyáron, a falba ferdén van vágva, szájával lefelé, 
úgy, hogy sem a nap, sem az eső nem juthat a kaptár 
belsejébe.

A téli takarást már régóta mellőzöm, penész azóta 
nincs, illetőleg csak akkor mutatkozik csekély mérték
ben, ha a család nagyon kicsi és csak kis részét tölti 
be a kaptárnak.

A téli takarás felesleges, sőt — ha túl erős — ká
ros voltát régen sejtettem, de még sem mertem egészen 
elhagyni. Körülbelül 8 évvel ezelőtt azonban Liptóban 
láttam a koleszárki-i erdőőrnek, Cservenká-nak, méheit 
kaptárokban telelni minden takarás nélkül és azóta 
nálam sincs takarás.

Ha azonban az ember ily zord éghajlat alá délibb, 
enyhe vidékről hozat méheket, akkor takarás nélkül, 
úgy látszik nem lehet teleltetni. Legalább erre mutat 
az alábbi eset:

Múlt évben egy hazai méhesből hozattam két rajt 
(Pestmegye északi részéből), július elsején beraktam őket, 
az egyiket Boczonádi, a másikat orsz. méretű kaptárba. 
Szép, erős rajok voltak, szépen is fejlődtek, a hárs- 
virágról szépen gyűjthettek is. 3 héttel később vettem 
itt még egy rajt, ez jóval gyengébb volt és mézzel fel 
is kellett segítenem, mert a hárs elvirágzott. Ez is nagy 
kaptárba jutott.

Tavaszszal az első két raj nagy vérhast mutatott, 
a kis kaptárbeli el is pusztult. A másikat meg tud
tam menteni, de a tisztítás sok dolgot adott, a harma
diknál alig volt vérhas és baj nélkül telelt. Ez ki is 
fejlődött ez évben 3 teljes keretsorra, a másik ellenben 
a 3-ik keretsornak csak a legfelső széléig jutott el.

Az enyhe vidékről származó egyik raj (a kis kap
tárban) tehát elpusztult egészen, a másik (nagy kaptár
ban) csak nehezen bírta a telet, az idevaló ellenben 
— bár gyengébb volt és későbbi — baj nélkül telelt és 
szépen gyarapodott, ép úgy, mint a saját rajaim. A na
gyobb kaptár tehát itt is ellenállóbbnak bizonyult. Hogy 
gondos takarás mellett és bélelt kaptárokban baj nélkül 
lehet teleltetni a déli vidékről hozatott méheket, azt 
a Broszmann-féle már említett méhes igazolja. Az apró 
Berlepsch kaptárokban, a melyeknek a fala 8 cm. vas
tag és bélelt, a hol flanellel és szalmával lesznek ta
karva a családok, továbbá őszszel és tavaszszal etetve 
és itatva, boszniai méhek baj nélkül telelnek.

Az én méheim azonban egyszerű, 3 cm. vastag desz- 
dákból készült kaptárokban telelnek minden külön taka
rás nélkül.

Boczonádi újabb kaptárjai be vannak rendezve ete
tésre és itatásra. Ez minden esetre nagyon czélszerű és 
a mézhozamot lényegesen fokozhatja, de ismét annyi 
dolgot ad, a mennyit nem szentelhet minden ember a 
méheinek, a miért eddig nem alkalmazhattam.

A nagy kereteknek vannak hátrányai is, de nem 
nagyok. így pl. gyakran megtörténik, hogy a műlép 
megnyúlik, sőt le is szakad. Ezt vékony drótok feszíté
sével akadályozhatjuk meg, vagy — a mit rendesen 
használok — a keret közepébe egy vízszintes keretléczet 
szegezünk. Egyúttal szilárdítja a nagysága miatt köny- 
nyen elhajló keretet.

A méí elszedcsénél érzi az ember a másik hátrányt. 
Egy telt, 2— 3 kg. nehéz keretről t. i. nem lehet a 
mézet egy erős lökéssel lerázni, a sok seprés pedig nem 
tetszik a méheknek. Boczonádi újabb kaptárainál tarta- 
léknyilást csinál és a mézkamrát elválasztja, a benne 
lévő méheket a tartaléknyiláson engedi ki. Én tartalék- 
nyílás nélkül úgy segítek, hogy a kiszedett kereteket 
beteszem azonnal egy üres kaptárba, a melynek nyílá
sát egészen kicsire lezárom rászegezett lyukas deszká
val. A lyuk akkora, hogy egy méh kényelmesen kifér. 
Pár óra múlva csak egynéhány méh lézeng már a ke
reteken, a melyeket már könnyű leseperni.

Végül még felemlítem, hogy a kereteknek egymástól 
kellő távolságra való tartására nem czélszerűek a ke
retbe bevert szegek vagy az erre a czélra forgalomba 
hozott, két hegyes véggel biró és szintén a keretbe be
verendő drótok, mert ezek a pergetésnél nagyon útban 
vannak. Miattok a lép nem simul a pergető hálójához 
és ezért könnyen kiszakad, a szegek kiszedegetése pedig 
nagyon körülményes és időrabló. Sokkal czélszerűbbek 
a Boczonádi által forgalomba hozott lecsukható kis pléh- 
ütközők vagy az ily f7) alakra görbített kemény drótok, 
a melyek házilag is könnyen előállíthatók. Az előbbie
ket lefektetjük a pergetés alkalmával, utóbbiakat pedig
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egyszerűen lehúzzuk és utána ismét felrakjuk a keretek 
sarkaiba. Roth Gyula.

Gazdasági tanácsadó.
Fákon ejtett sebek gyógyítása. A fákon ejtett se

bek gyógyítási eljárásának az alapja : megakadályozása 
annak, hogy a héjától megfosztott farósz megszáradjon 
s hogy abban a korhadást okozó gombák megtelepedje
nek. Jól tudjuk, hogy a héjától megfosztott farész a 
levegőn rövid idő alatt megszárad, megrepedezik s a 
repedésekbe a gombák spórái betelepedve, annál is in
kább gyökeret vernek, mert a repedésekbe bejutott eső
víz, a gomba tenyésztéséhez szükséges nedvességet 
elegendő mennyiségben szolgáltatja.

A fákon ejtett sebek gyógyításához tehát sietve kell 
hozzáfogni, vagy ha azonnal hozzá nem foghatunk, a 
sebet legalább oltóviaszszal kenjük be. Az alapos gyó
gyítási eljárás következő: éles késsel simára vágjuk a 
sebet úgy, hogy a sebet határoló fakérget is simára 
faragjuk s azután a simára faragott sebet s illetve 
annak csakis farészét —  tehát nem a megfaragott kér
get is — kőszénkátránynyal bekenjük.

A simára faragott fakéreg behegedési szövetet ter
mel s a seb nagyságához képest hosszabb-rövidebb idő 
alatt a kátránynyal bekent farészt bevonja. Ezzel az 
eljárással a gyógyítás annál is inkább alapos, mert a 
nyitott sebnek kátránynyal bekent farészét a kátrány 
minden gombafertőzéstől megóvja.

Különösen a nyulak szoktak a fiatal fákon veszedel
mes sebeket ejteni; nem egyszer a vékony törzseket 
annyira körülrágják, hogy a nedvkeringés megakadályo
zásával a fának halálát okozzák. A nyulrágta sebeknél 
különösen arra figyeljünk, hogy a bármily keskenyen 
összefüggő héjrészek folytonosságát el ne faragjuk, mert 
a simára faragott héjrészeknek bármily vékonyka össze
függése lehetővé teszi a nedvkeringést s ennek segélyé
vel a behegedési szövet képződését. Hogy a nedvkerin
gésnek vékony erecskén át való biztosítása is gyógyítja 
a sebet, saját tapasztalásomból tudom. Egy almafács- 
kám törzsét közel a töve felett teljesen körülrágta a 
nyúl; nézegetve a sebet, melyet gyógyíthatatlannak 
gondoltam, észrevettem, hogy a fácska tövéből egy 
egészséges tősarj emelkedik, annyira, hogy csúcsa a seb 
fölé ér. Erre a sebet kisimítva és bekátrányozva, a tő
ből kinőtt vessző végét rálapolással beoltottam a törzs
nek seb feletti még ép héjába s ime az oltás megfo- 
gamzott, a nedvkeringés a vékony vesszőn át megindult, 
a behegedési szövet a seb felső és alsó részén szintén 
megindulva összeforrt s a fácska meg volt mentve.

L — l.
Háziállataink agybetegségei. Nagy melegben házi

állatainknál különböző betegségek jelentkezhetnek. Ilye
nek az agybántalmak is, bár azok korántsem vezethetők 
vissza a hőmérsék emelkedésére, hanem inkább arra a 
körülményre, hogy a nyári meleg csak fokozza a még 
hideg évszakban keletkezett bajt.

Minden aggasztónak látszó állati baj föllépése esetén 
az állatorvosi tanács a legajánlatosabb. All ez kivált 
az állatokra is eléggé veszedelmes gerinczagylob föl- 
lépténél. Ennek a betegségnek előidézője legtöbbször a 
gerinczet ért sérülés, rázkódás, ütés, áthülés, tenyész- 
bénaság. Tünetei a következők: az állat teljesen érzé
ketlen, béna, hátsó lábait nem bírja, a fájós agyrészek 
táján pedig rendkívül érzékenységet tanúsít. Orvosi ren
delés igénybevétele nélkül a bajon egyáltalán nem segít
hetünk.

Az állateskór vagy epilepszia, a nyári hőségekben 
sokkalta veszedelmesebb és rombolóbb, mint az év hűvö
sebb szakában. A fejből kiinduló görcsös rángatózások, 
habzó száj, rövidebb-hosszabb ideig tartó görcsös, merev 
állapot a szokott eskóros tünetek. A baj maga alig gyó
gyítható, miért is az ilyen állatot ki kell zárnunk a 
tenyészanyagok sorából.

A nyári melegben leggyakoribb baj a szédülés, ki
vált a lovaknál. Legtöbbször napszurás következménye. 
Foka annál súlyosabb, minél erősebb volt a nap hő
ereje. A bajt súlyosbítja a szűk szerszám is. A bajtól 
meglepett állat rendszerint összeroskad. Ilyenkor várunk 
addig, a míg az állat némileg magához tér, mikor is 
hideg vízzel locsolgathatjuk a fejet. A szűk szerszámot 
azonnal el kell távolítani.

A butacsira rendszerint az állatok agylobjának vagy 
agy búr oklobjának egy utóbaja. Ez a baj alig gyógyít
ható. Melegben a butacsirás állat kevés vizet és kevés 
zöldtakarmányt kapjon, néha pedig némi hashajtót.

A nagy meleg idézi elő az állatnál az agyvérbőséget 
is, a mit a túlfülledt levegőtlen istálló csak fokoz. Bó- 
dultság, sőt dühöngés szerepelnek e bajnál. Hideg boro
gatások a fejre, orvosilag végzett érvágások, hashajtó 
szer enyhítenek és segítenek a bajon.

A  hadiszolgálatra berendelt temérdek állat hiánya 
fokozottabb feladatokat ró az állattartókra. Az idehaza 
maradt állatokat lehetőleg kíméljük s különösen nagy 
melegben igyekeznünk mindent elkövetni, hogy a véde
lemre szoruló állatokat ki ne zsaroljuk, mert erre az 
állományra a jövő biztosítása szempontjából nagy szük
ségünk lesz ! Gy. K.

Gyümölcstermesztés Bagdadban. A Tigris folyó- 
nak Bagdadtól Bassoráig (Mezopotámia) terjedő völgye 
négyötöd részben sík fekvésű sivatag, melyet csak ítt- 
ott, a folyam mellékén művelnek; egyötöd része azon
ban valóságos gyümölcsöskert, melyben a datolyapálma 
az uralkodó növény, közben elszórtan álló narancs-, 
gránát- és egyéb gyümölcsfákkal. Ez az óriási gyümölcs- 
ültetvény 32 kilométeren át szegélyezi a folyó part
vidékeit és Bagdadon át terjed, a hol az egész vidéken 
egyedül találhatók öntözött kertek. Egyéb helyeken a 
csatornák hiánya s az öntözővíz megszerzésének nehéz
sége csaknem az összes gyümölcsfák művelését lehetet
lenné teszi, a pálma kivételével, mely mindenütt fel
található. Magának Bagdadnak környékén egy millióra 
tehető, a pálmafák száma. Vizemelésre egyszerű, marha
bőrből tömlőformára összevarrt csöbröt használnak, me-
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lyet egy ökör, vagy egy ló húz. Egy európai czég azon
ban már néhány helyen petroleum-mótort állított fel. 
A föld trágyázása nem szokásos.

A datolya után legelterjedtebb gyümölcs a narancs, 
melylyel Bagdad az egész Perzsa-öblöt ellátja. A na
rancsfákat a datolyapálmák közé ültetik, a mi a téli 
hideg elleni védelmül is hasznos. A narancsfákat mag
ról nevelik, mindamellett a gyümölcs elég egyenletes 
nagyságú, vékony héjú és élénk színű. Termesztenek 
jeles minőségű czitromot és mandarint, noha a fákat 
alig gondozzák. Megterem még Bagdad vidékén a grá
nát, a szőlő, a füge, a szeder, az alma, a szilva, az 
őszi és kajszinbaraczk, de egyik sem tömegesen. L— l.

(A  Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
közleményei nyomán.)

Különfélék.
Halálozás. Kőrös László m. kir. erdőtanácsos, a 

zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületéhez tartozó sel- 
meczbányai m. kir. erdőgondnokságnak 84 éven át volt 
ügybuzgó vezetője, állami szolgálatának 38-ik évében, 
augusztus hó 18-án, G3 éves korában hirtelen elhunyt.

Béky-féle számtant keresek megvételre; használt 
is lehet. A kinek van eladó, értesítsen egy levelező-lapon 
s közölje annak árát is. — Fülöp János, csendőrségnél 
Csillaghegy (Pest megye).

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről.
Kitüntetést kaptak: Kriváchy Andor m. kir. segéd- 
erdőmérnök, cs. és kir. tart. tüzértizedes, bronz vitéz- 
ségi érmet; Nagy László m. kir. erdőmérnökgyakornok, 
cs. és kir. hadapródjelölt, I. és II. oszt. ezüst vitézségi 
érmet

Megsebesültek: Braxatorisz Zoltán m. kir. segéd- 
erdőmérnök, m. kir. honvéd hadapródj elölt; János Pál 
m. kir. erdőmérnök, m. kir. honvéd főhadnagy; Nagy 
László m. kir. erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. tart. 
hadapródj elölt.

Hadifogságba jutottak: Fail Ernő m. kir. segéd- 
erdőmérnök, cs. és kir. tart. hadnagy; Surjanszky Kál
mán m. kir. erdőmémök, m. kir. tart. honvéd tizedes; 
Zsák Lajos m. kir. erdőmérnökgyakornok, m. kir. hon
véd tizedes.

Hírek a hadbavonult erdészeti altisztekről. Ficlit 
József népfelkelő közlegény, kerületi erdőőr, vichnyei 
lakos, az oroszok elleni háborúban egy roham alkal
mával megsebesült; kezét golyó járta át. A komáromi 
kórházba került, a hol sebéből kigyógyult s jelenleg 
várja beosztását valamely menetszázadba.

Raffia-háncs. A kereskedelemben előforduló raffia- 
háncsot, mely tulajdonképen nem más, mint egyes 
pálmafajok leveleiből kihasított levélrost, főképen a kö
vetkező két rokon pálmafaj szolgáltatja: Raphia ruffia 
Mart., mely Kelet-Afrikában, és a Raphia vinifera

Belauv., vagy népies néven borpálma, mely Nyugat- 
Afrikában és a trópusi Amerikának keleti partvidékein 
honos. Ezeket a melegégövi pálmafajokat nálunk sza
badban tenyészteni természetszerűleg nem lehet.

Olaszországi szamárfajok. A legkiválóbb olaszor
szági szamárfajok a Pugliese- és a Pantelleria-szigetről 
elnevezett faj.

A Pugliese-fajnak a következő alfajai vannak : Léccé 
vagy Martina Franca, Marches, Romagna, Basilicata és 
Calabre. Ezek közt a legjobb hírnévnek a Martina 
Franca-i örvend s az öszvértenyésztés szempontjából is 
a legalkalmasabb. Az összes fajok közt az ehhez a faj
tához tartozó szamarak a legfejlettebbek, magasságuk 
eléri az 1 méter 45 centimétert, sőt néha ennél is 
több. Testalkatuk hosszú és erős, fejük széles, szemeik 
inkább kicsinyek, füleik nagyok, szélesek, szőrözöttek 
és vízszintesen állók; szájuk nem túlságosan nagy, az 
orrlyukak nem tágak, állkapcsuk erős; hátuk egyenes, 
hátsórészük jól fejlett, a végtagok izmosak, az Ízületek 
markánsak, patáik elég fejlettek; színük általában sötét, 
szőrük fénylő, sima, farkszőrük dús.

A Pantelleria-szigetről (Trapani tartományban) elne
vezett szamárfaj tisztán afrikai eredetű, de a szigeten 
már igen meghonosodott, ismeretes külföldön is, főként 
Amerikában és Indiában, hová az öszvértenyésztés czél- 
jaira nagyon sok állat exportáltatott.

Magasságuk l -28— 140 méter közt váltakozik; szí
nük kivétel nélkül egyforma, fekete, orruk és szájuk 
fehér, hasukon és a czombok közt néhány fehér szőr
szál látható, szőrük rövid és sima, ritkán göndör, 
czombjaik soványak, de izmosak, hátuk egyenes, a far
csont erős képződésű, elejük szépen fejlett, fejük kicsiny, 
füleik aránylag rövidek, igen mozgékonyak s mindig 
fölfelé állanak, lábuk vastag, de jóformájú, pataképző
désük igen erős, úgy hogy patkolásra nincs szükségük.

Ennek a fajnak jellemző sajátsága, hogy nervó- 
sangvinikus; mozgása gyors, igen jó ügető s következő
leg nyereg alatt nagyon jól használható, járása a leg
nehezebb hegyi útakon is egészen biztos; mérsékletes, 
megbízható, könnyen kielégíthető; igen korán fejlődik, 
úgy hogy egyéves korában is már igen jól lehet teher
hordásra alkalmazni; másfél, sőt két mázsa terhet is 
elbír hosszú útra is.

Hivatalos közlemények.
Családi pótlékot helyettesítő rendkívüli segély.
A minisztertanács 1915. évi julius hó 26-án tartott ülésében 

elhatározta, hogy a háromnál több gyermekkel biró állami, vár
megyei és államvasuti alkalmazottak részére, a kik a családi 
pótlékról rendelkező 1912 : XXXV. törvényczikk alapján legfel
jebb évi 600 kor., illetőleg évi 300 kor. családi pótlékot kaphat
nak, 1915. évi julius hó elsejétől kezdődő hatálylyal, a családi 
pótlék természetével biró rendkívüli évi segélyek engedélyez
tessenek.

A minisztertanácsnak e határozata alapján a m. kir. minisz
térium a következőket rendeli:
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1. Az 1912: XXXV. törvényczikk alapján járó csa
ládi pótlékra igényjogosult összes alkalmazottak, a kik
nek háromnál több —  az 1912 : XXXV. törvényczikk 
2 —8. §-aiban megkívánt feltételeknek megfelelő — gyer
mekük van, a hármat meghaladó minden olyan gyer
mekük után, a ki után az alkalmazottnak az 1912: 
XXXV. törvényczikk 2—8. §-aiban, valamint a m. kir. 
minisztériumnak 1912. évi 4596/M. E., 1912. évi 4597./ 
M. E. és 1913. évi 3441/M. E. számú rendeletéiben 
foglaltak értelmében családi pótlékra egyébként igénye 
lenne, az 1915. évi julius hó elsejétől kezdődő hatály- 
lyal, a háború tartamára, illetőleg a jelen rendelet ha
tályon kívül helyezéséig, rendkívüli évi segélyt kapnak.

2. A rendkívüli évi segélynek összege azoknál az 
alkalmazottaknál, a kiknek az 1912: XXXV. törvény
czikk értelmében évi 600 kor. családi pótlékra van igé
nyük, a jelen rendelet 1. pontjában említett minden 
gyermek után évi 200 kor.-vál, azoknál az alkalmazot
taknál pedig, a kiknek az 1912: XXXV. törvényczikk 
értelmében évi 300 kor. családi pótlékra van igényük, 
a jelen rendelet 1. pontjában említett minden gyermek 
után évi 100 kor.-val állapíttatik meg; az 1912:XXXV. 
törvényczikk 2. §-ában említett második csoport 3—9. 
pontjai alatt felsorolt alkalmazottaknál azonban azzal 
a korlátozással, hogy az az alkalmazott, a kinek fizetés 
természetével biró illetményei (bére, zsoldja) évi 600 
koronát meg nem haladnak, ezt a rendkívüli évi segélyt 
egyáltalán nem kaphatja, annál az alkalmazottnál pedig, 
a kinek fizetés természetével biró illetményei (bére, 
zsoldja) az évi 600 koronát meghaladják, ez a rend
kívüli évi segély összesen, az említett illetmények évi 
600 koronát meghaladó s felfelé 100 koronára kikerekí
tendő részének felénél több nem lehet.

3. A rendkívüli évi segély minden tekintetben a csa
ládi pótlék természetével bir s ennélfogva az arra való 
igények bejelentése, valamint a rendkívüli évi segélynek 
megállapítása, utalványozása, kifizetése és beszüntetése 
tekintetében a gyermek után járó családi pótlékra való 
igénynek bejelentése, valamint a gyermek után járó 
családi pótléknak megállapítása, utalványozása, kifize
tése és beszüntetése tekintetében érvényben álló hatá- 
rozmányokat kell alkalmazni.

4. A rendkívüli évi segélyt azok, a kik már 1915. 
évi julius hó elsejét megelőzőleg is családi pótlékra 
igényt adó alkalmazásban állottak, az 1915. évi julius 
hó elsejét megelőzőleg, valamint az 1915. évi julius, 
augusztus és szeptember hónapjaiban született gyer
mekek után, 1915. évi julius hó elsejétől kapják.

5. Az alkalmazott részére az 1912:XXXY. törvény
czikk 9. §-a alapján egyes családtagok után esetleg en
gedélyezett családi pótlék a jelen rendelet alapján járó 
rendkívüli évi segélybe betudandó.

6. Olyan alkalmazott részére, a ki a jelen rendelet 
alapján rendkívüli évi segélyben részesül, nem lehet az 
1912: XXXV. törvényczikk 9. §-a alapján, családtagok 
után, családi pótlékot engedélyezni.

7. A jelen rendelet alapján utalványozott rendkívüli 
évi segélyeket az 1912: XXXV. törvényczikk 19. §-a

értelmében nyitott «Családi pótlékok# czímű alrovaton 
kell elszámolni, még pedig annál a költségvetési czím- 
nél, a melynek terhére az alkalmazott rendes illetmé
nyeit és családi pótlékát élvezi.

Az állami számvitelről szóló 1897 : XX. törvény
czikk 22. §-a értelmében azonban az állami zárszám
adás indokolásában minden egyes költségvetési czímnél 
számszerűleg is fel kell említeni, hogy milyen összeg
ben utalványoztatok családi pótlék és milyen összeg 
rendkívüli évi segély fejében.

Budapest, 1915. évi augusztus hó 11-én.
G róf Tisza István s. k.,

m. kir. miniszterelnök.
*

Körrendelet valamennyi fő- és ügyosztálynak, a 
számvevőségi igazgatónak, a számvevőség mind
három csoportjának, a segédhivatalok főigazgató
jának és valamennyi alárendelt hivatalnak és inté-

, zetnek.53590/1915. eln. sz.
(A családi pótlék ügyében.)

A családi pótlékról szóló 1912. évi XXXV. t.-czikk
15. §-a értelmében, ha az alkalmazott a gyermek után 
járó családi pótlékra való igényét, vagy a gyermek után 
járó családi pótlék összegének felemelését maga után 
vonó változást késedelmesen jelenti be, a családi pótlék, 
illetőleg a magasabb összegű családi pótlék csak a be
jelentés napját követő naptári évnegyedtől kezdve jár.

Kérdés merülvén fel aziránt, hogy a bejelentés mi
kor, tekinthető kellő időben, tehát nem késedelmesen 
megtettnek, az ez iránt megkérdezett pénzügyminiszter 
úr azt az álláspontot foglalta el, hogy akkor, ha a be
jelentés az igény megnyílta után haladéktalanul, de 
legalább is még abban a\ naptári évnegyedben megtör
ténik, a melyben a családi pótlékra igényt adó körül
mény bekövetkezett. Eltérésnek ettől csak olyan esetek- 
tekben lehetett helye, a mikor a családi pótlékra, vagy 
a családi pótlék felemelésére igényt adó körülmény az 
évnegyed legutolsó napjainak egyikén következett be s 
így a bejelentést az alkalmazott csak a következő év
negyed legelső napjaiban tehette meg.

Minthogy a mozgósítás folytán hadbavonult alkal
mazottak a családi pótlókra való igényüket a katonai 
szolgálatból kifolyólag, önhibájukon kívül nem jelent
hetik be kellő időben, a . pénzügyminiszter úr figyelem
mel a fennforgó különös méltánylást érdemlő körül
ményekre, hozzájárult ahhoz, hogy az ily alkalmazottak 
által igényelt családi pótlók —  előbb említett állás
pontjától eltérően — kivételesen attól az időponttól 
kezdve állapíttassák meg, a melytől kezdve a családi 
pótlék az aziránti igénynek kellő időben való bejelen
tése esetén járt volna.

Erről a Czímet tudomás és miheztartás végett ér
tesítem.

Budapesten, 1915. évi augusztus hó 4-én.
A miniszter helyett:

Báró Kazy s. k.,
állam titkár.
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Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(K érjük az uradalm ak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedjenek.)

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter az erdészeti segéd
hivatali tiszti személyzet létszámában Veréb Mihály m. kir. 
irodasegédtisztet m. kir. irodatisztté, Wéber Mihály m. kir. 
irodakezelési gyakornokot pedig m. kir. irodasegédtisztté ne
vezte ki.

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Burdáts Já
nos m. kir. erdőtanácsost Nagybányáról-Szászsebesre (hivatal- 
főnöknek), Vollnhofer Pál m. kir. főerdőmémököt Liptóújvárról- 
Szászsebesre (a központi szolgálathoz), Kostialik János m. kir. 
főerdőmémököt pedig a liptóújvári m. kir. erdőrendezőség veze
tése alóli egyidejű felmentése mellett beosztotta a liptóújvári 
m. kir. főerdőhivatalhoz (központi szolgálatra).

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Bodor Gábor 
erdőtanácsost Varannóról-Sátoraljaujhelyre (hivatalfőnöknek), 
Antalóczy János m. kir. erdőmérnökgyakornokot pedig áthelyezte 
Csikszeredáról-Sátoraljaujhelyre, s beosztotta az ottani m. kir. 
állami erdőhivatalhoz.

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter a szolgálat érdekében 
áthelyezte Bayer Ágoston m. kir. erdőtanácsost Strezakercisórá- 
ról-Gödöllőre (pénztárosnak), Winkler Miklós m. kir. erdőtaná
csost Gödöllőről-Nagybányára (építésvezetőnek), Furherr János 
m. kir. főerdőmémököt Galgamácsáról-Gödöllőre (a központi 
szolgálathoz).

A  m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Rónai Antal 
m. kir. erdőtanácsost Újbányára (erdőgondnoknak), továbbá Ko- 
ralewsky Géza és Pribnow Pál m. kir. föerdőmérnököket Besz- 
terczére a m. kir. erdőigazgatósághoz (központi szolgálatra).

A  m. kir. földmíveléstigyi miniszter a szolgálat érdekében 
áthelyezte Soltész Gyula m. kir. erdőmérnököt Ungvárról-Nagy- 
bányára.

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Hepke Arthur 
kir. alerdőfelügyelőt m. kir. főerdőmémöki minőségben Aradra, 
az aradi m. kir. állami erdőhivatalhoz erdőgondnoknak, Szabó 
Kálmán kir. alerdőfelügyelőt Máramarosszigetre, a máramaros- 
szigeti és Barrois Andor kir. alerdőfelügyelőt Maros-Vásár
helyre, a maros-vásárhelyi kir. erdőfelügyelőséghez.

A  m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Timók János 
m. kir. főerdőmémököt Trencsénbe (a m. kir. állami erdőhivatal
hoz), továbbá Marton Benedek m. kir. erdőmémököt Brassóba, 
Stefán Gyula m. kir. segéderdőmémököt Kézdivásárhelyre és 
Nagy Lajos m. kir. segéderdőmémököt Feketehalomra (az ottani 
m. kir. járási erdőgondnokságokhoz), Zalay László m. kir. erdő
mérnököt Máramarosszigetre (az ottani m. kir. állami erdőhiva
talhoz) és Szegedy Oszkárt Topánfalvára (az ottani m. kir. járási 
erdőgondnoksághoz}.

A  m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Bartha Sán
dor m. kir. főerdőmémököt Segesvárra (erdőgondnoknak), Sza- 
lántzy László m. kir. erdőmémököt Gyulafehérvárra (erdőgond
noknak), Nagy Samu m. kir. erdőmérnököt Csíkszeredára (erdő
gondnoknak).

A  m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Bertsik Andor 
m. kir. erdőmérnököt Munkácsra és Craciun Baju m. kir. segéd- 
erdőmérnököt Ilosvára (erdőgondnoknak), továbbá áthelyezte 
Puksa Endre m. kir. erdőmérnököt és Schorscher János m. kir. 
segéderdőmémököt Királyhalmára, Fekete Lajos m. kir. segéd-

erdőmérnököt Görgényszentimrére és Tamás János m. kir. díj
talan erdőmérnökgyakornokot Vadászerdőre és szolgálattételre 
beosztotta a királyhalmi-, görgényszentimrei, illetőleg a vadász
erdei m. kir. erdőőri szakiskolához.

*
A m. kir. földmíveléstigyi miniszter áthelyezte Ponner Nán

dor m. kir. segéderdőmémököt Beszterczóre és beosztotta a besz- 
terezei erdőigazgatósághoz.

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter a tótsóvári m. kir. erdő
hivatal kerületében Bellanszky Bertalan m. kir. főerdőőrt, a vin- 
kovcii kir. főerdőhivatal kerületében pedig Vaisztina Mátyás kir. 
főerdőőrt —  saját kérelmükre —  nyugalomba helyezte.

*
A liptóújvári m. kir. főerdőhivatal főnöke Grandtner Vincze, 

Medveczky Ignácz és Pisny Gusztáv m. kir. erdőőröket m. kir. 
főerdőőrökké, a hadbavonult Bakkay József, ifj. Schmidt Failik 
József, Országh Nándor és Cservenka Rezső II. oszt. m. kir. 
erdőlegényeket L  oszt. m. kir. erdőlegényekké, Csalányi János 
II. oszt. segéderdőőrt I. oszt. m. kir. segéderdőőrré, a hadba
vonult Migra Ede és Km o Dániel I. oszt. erdőlegényeket és 
Neupaver Péter L oszt. segéderdőőrt m. kir. erdőőrökké, a hadba
vonult Lehoczky Márton és Országh Gyula napibéres erdőőröket 
Feketevág, illetve Teplicska állomáshelylyel II. oszt. m. kir. 
erdőlegényekké, Veszelovszky András és Borovszky János napi
béres segédőröket pedig, mindkettőt Feketevág állomáshelylyel 
II. oszt. m. kir. segéderdőőrökké nevezte ki.

A  lippai m. kir. főerdőhivatal főnöke Donáth Lipót, Popa 
József} Dábu Miklós, Kónya Imre, Nayg Sándor, Csintyán Tri- 
fon, Mészáros Lázár és Novák János m. kir. erdőőröket m. 
kir. főerdőőrökké, Petőfi Géza, Kinéz Zenóvia, Sztanyila Flórián, 
Balog Mihály, Bölcs István, Bányász Ernő, Papp János és Mihu 
Döme I. oszt. m. kir. erdőlegényeket, illetve segéderdőöröket m. 
kir. erdőőrökké, Kraj Pál, Csizmás Vazul, Klepp Bálint és Luka 
Péter II. oszt. m. kir. erdőlegényeket I. oszt. m. kir. erdő
legényekké, Trombitás András, ifj. Takács János, Gyuri Zámfir, 
Kupareszku Miklós és Dohánzie József II. oszt. m. kir. segéd- 
erdőőröket I. oszt. m. kir. segéderdőőrökké, Jantyik József, Kő
vári Gyula, Podina Mihály napibéres póterdőőröket, továbbá 
Vernicza György és Terbancsa András szakvizsgázott erdőőröket 
II. oszt. m. kir. erdőlegényekké, Ponta János, Ördög András, 
Mallinger József és Popa György napibéres póterdőőröket pedig 
II. oszt. m. kir. segéderdőőrökké nevezte k i

A  szászsebesi m. kir. erdőhivatal főnöke Vizauer Mihály 
m. kir. erdőőrt m. kir. főerdőőrré, Donáth Lajos, Ilk János, 
Lepocky Gusztáv I. oszt. m. kir. erdőlegényeket és Lukács Jó
zsef I. oszt. m. kir. segéderdőőrt m. kir. erdőőrökké, Mihaleszk 
Rezső, ifj. Pántlik Ignácz és Szoboszlai János H  oszt. m. kir. 
erdőlegényeket I. oszt. m. kir. erdőlegényekké, Jászberényi Ist
ván II. oszt. m. kir. segéderdőőrt I. oszt. m. kir. segéderdőőrré, 
Badeu György napibérest, Cibea Emílián napibéres útkaparót 
és Karabec Lázár napibérest II. oszt. m. kir. erdőlegényekké 
nevezte ki.

A  kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság főnöke Albert Sámuel 
m. kir. főerdőőrt a kovásznai m. kir. erdőgondnokság kommandói 
védkerületéből a vidrai m. kir. erdőgondnoksághoz Topánfalvára 
irodai szolgálatra, ifj. Kacsó István m. kir. főerdőőrt jelenlegi 
állomáshelyéről Musáról Kommandóra, Kolda Simon m. kir. 
erdőőrt az abrudfalvai erdőgondnokság kerületéből a kovásznai 
erdőgondnokság musai védkerületébe, Nemes Miklós m. kir. 
erdőőrt és Tóth László m. kir. erdőőrt a jósikafalvai m. kir. 
erdőgondnokságtól a laposnyai m. kir. erdőgondnokság mester
pataki, illetve a topánfalvai m. kir. erdőgondnokság Valea Maréi 
védkerületébe, végül Vajda József m. kir. segéderdőőrt Mesteré
ről Laposnyára helyezte át.
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Előfizetési díjak nyugtázása.
Az 1915. évi augusztus hóban a következő előfizetési díjak 

folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:
Temesvár város hd. 21.44, Erdélyi György 4C fill., Barabási 

Károly 2.60, Lőcsei adóhiv. hd. 29.13, Gr. Vigyázó urad. hd. 
5.55, Verseczi erdőgond. hd. 13.15, Földmív. min. hd. 40. .

1 koronát fizettek: Wirlics József, Bomba Antal, Csomoss 
István, Bambasz Károly.

2 koronát fizettek: Asztalos István, Csápa Traján, Molnár 
Sándor, Dáner József, Babos István Vilmos, Farkas Izsák, Illés 
Ignácz, Kántor Pál, Petrovics Gábor, Warinszky Miksa, Divéky 
József, Horváth Imre, Imre János, Kocza János, Faller András, 
Pál János.

3 koronát fizettek: Gligor Miklós, Ilyés B. János.
4 koronát fizettek: Kisfaludy János, Pothánszky József.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
átjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

A. V. Az, hogy ön már 44 éves, nem képezhet akadályt arra, 
hogy erdőőrré kineveztessék. Legjobb, ha úgy ez iránt, mint 
jelenlegi napidíjának felemelése iránt közvetlenül a hivatalfőnök 
úrhoz fordul.

N. D. Minden a háborúban elesett férfi özvegye és árvái az 
1887. évi XX. t.-cz. értelmében igényt tarthatnak nyugdíjra. Ha 
a férfi a honvédségnél szolgált, úgy özvegyi nyugdíjért és neve
lési járulékért a honvédelmi miniszter úrhoz, — ha pedig a 
férfi a közös hadseregben szolgált, akkor a es. és kir. közös 
hadügyminiszter úrhoz kell fordulni.

Brassó. 1. A fegyveradóról és vadászati adóról szóló 1883. 
évi X X III. t.-cz. 2. §-a szerint csak a vadászatra használható 
lőfegyverek után kell adót fizetni. Minthogy a Flóbert fegyver 
rendszeres vadászatra nem alkalmas, azért nem is kell érte adót 
fizetni. A m. kir. közigazgatási bíróság 1009. számií elvi határo
zatában kimondotta, hogy Flóbert-fegyverrel vadászati jegy  nél
kül, kisebb madarakra lövöldözés nem vadászati kihágás. Ebből 
is következik, hogy a Flóbert fegyver nem vadászfegyver s így 
nem esik adó alá.

2. Ha a tényleges katonai szolgálatból közvetlenül, megszakí
tás nélkül lép át a polgári /illami szolgálatba, akkor katonai 
szolgálata a nyugdíjba beszámít, de ha a tényleges katonai és 
polgári állami szolgálat közt több mint 30 napi megszakítás 
van, úgy a katonai szolgálat a nyugdíjba be nem számítható. 
Minthogy az államnál 24 éves kora előtt senki se nevezhető ki 
erdőőrré, ennélfogva a szakvizsgázott egyén vagy mint segéd- 
erdőőr, vagy mint erdőlegény léphet csak állami szolgálatba. 
Ezek kezdő fizetése évi 600 korona.

G. A. Kérdését a legjobb akarat mellett se tudtuk megérteni 
s így arra nem is tudunk válaszolni, mert azt se tudjuk, hogy 
ön miféle államsegély könyvek kiosztásáról kíván felvilágosítást.

R. P. Álló fák magasságának a mérésére többféle műszer 
van. Ezek közt a legegyszerűbbek, de a mellett jók is a Chris- 
ten-féle és a Weise-féle famagasságmérő. Megrendelheti előbbit 
a feltalálónál: Christen főerdésznél — Biel (Svájcz), ára 5.60 
frank, utóbbit pedig Neuhöfer & Sohn czógnél Wien (I., Kohl- 
markt 8.) ára tokban 20 korona.

I. I. Az erdőőri szakiskolákban a magánuradalmi erdőőrök 
gyermekei is részesülhetnek teljesen ingyenes ellátásban. A  fel
vételre vonatkozó pályázati hirdetést lapunk ez évi 11— 12. szá
mában közöltük. Ha azt elolvassa, látni fogja, hogy a szak
iskolákba csak olyan ifjak vehetők fel, a kik legalább hat elemi 
iskolát (vagy négy elemi és két középiskolát) végeztek és leg
alább 17 évesek. Minthogy az ön fia ez idő szerint még egyik 
követelménynek sem felel meg, felvételre nem számíthat.

Erdészeti iskola. Az 1892— 1894. évben születteknek már 
kellett sorozáson átesniük. Ha a sorozáson alkalmatlanoknak 
találtattak, úgy újabb sorozásra is kell menniök. Erre nézve a 
szokásos hirdetések fognak majd felvilágosítást nyújtani.

T. M. 1. A  hadbavonult nem kincstári erdőőrökre vonatkozó
lag a gazda és gazdasági cseléd közötti jogviszony szabályozá
sáról szóló 1907. évi XLV. t.-cz. rendelkezései az irányadók. 
Ennek a törvényczikknek a 49. §-a szerint: «ha a cseléd mint 
hadseregbeli, vagy honvéd-ujoncz, vagy mint tartalékos, illető
leg póttartalékos tényleges szolgálatra, vagy mint védköteles 
akár részleges, akár általános mozgósítás alkalmával bevonult, 
a szolgálati szerződés azonnal megszűnik s azért egyik fél sem 
igényelhet kárpótlást.#

A törvény szerint tehát a birtokosok nem kötelesek az ön 
részére az állást fentartani, sem pedig a bevonulás után önnek 
fizetést adni.

2. A  konvertált jelzálogkölcsön sorsjegyek húzása m ég eddig 
mindig pontosan megtartatott. H ogy a bankház köteles-e önt a 
sorsjegyhuzások eredményéről értesíteni, azt nem tudjuk, mivel 
azt se tudjuk, hogy milyen czélból vannak ott a sorsjegyei. 
Ha csak megőrzés végett vannak ott a sorsjegyei, vagy pedig 
kölcsönt vett ott fel a sorsjegyekre, úgy — nézetünk szerint 
nem köteles a bankház az ön sorsjegyeinek huzási eredményét 
figyelemmel kisérni, kivévén azt az esetet, ha erre a banknak 
külön megbízást is ad. Legjobb, ha ez iránt közvetlenül a bank
hoz intéz kérdést. Megjegyezzük különben, ha esetről-esetre közli 
velünk a sorsjegyeinek számát, szívesen utána nézünk, hogy 
kihúzták-e ?

H. J. Az állami alkalmazottaknak adandó drágasági segélyre 
vonatkozó rendelet még nem jelenvén meg, kérdésére nem tu
dunk válaszolni.

K. L. H ogy kérvényére miért nem kapott még választ, azt 
mi nem tudhatjuk.

49  éves, róm. kath., gyermektelen szakvizsgázott 
erdőőr, magánuradalmakban mint erdőőr és felügyelő, 
gazdaságban mint tiszt volt alkalmazva, az erdészet, 
mezőgazdaság és irodai teendőkben jártas, megfelelő 
állást keres. Címe : Petrovits Gábor, szakvizsgázott erdőőr, 
Técső (Máramaros megye). 13i

25  éves, róm. kath., nős, magyarul és németül 
beszélő, a famérésben és csemeteültetésben jártas egyén, 
erdőlegényi, vadőri, vagy éjjeli őri állást keres. Címe 
a szerkesztőségnél megtudható. tit.)

3 9  éves, nős, családos, reform, vallású, ép, egész
séges testalkatú, hadmentes egyén, ki három év óta a 
szolyvai járásban mint útbiztos működik, uradalomnál 
erdőőri állást keres. Címe a szerkesztőségnél megtud
ható. (15.)

Négy polgári iskolát végzett, 28 éves, nős, re
formátus, hadmentes segéderdész, három évi erdészeti 
gyakorlati szolgálattal, az erdészeti, vadászati és irodai 
teendőkben jártas, amiről jó bizonyítványai vannak, 
segéderdészi vagy erdőőri állást keres. Beszél magyarul, 
németül, románul, horvátul és olaszul. Címe a szer
kesztőségnél megtudható. (16.)

44  éves szakvizsgázott erdőőr, ki úgy erdészeti, 
mint vadászati téren elsőrendű szakerő, október 1-re, 
lehetőleg uradalomnál állást keres. Címe: Illés Ignácz, 
Tállya (Zemplén m.) U7.)
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Új g y a k o r la t i  m ó d s z e r !  Biztos golyólövés út
mutatója 1*20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), d.xxrv.ao.)

M e g v é te lr e  keresek egy olyan vadászkutyát, a mely 
kizárólag csak vaddisznót keres és támad mindaddig, 
míg lövéssel leket hozzáférni.

A kinek van, hirdesse levelezésben az árával együtt. 
Erdész jeligét használjon. (2- m> 3)

M e g v é te lre  keresek egy fajtiszta daxlit, avagy 
foxit. Németh István erdőőr, Alsópere, u. p. Bakony- 
Nána. (3 xu. 3.)

E rd ő v é d  kerestetik egy erdélyi birtok részére. 
Komoly, kellően képzett pályázók felhivatnak, folyamod
ványaikat és bizonyítványaik egyszerű másolatait, csakis 
posta utján, alanti czímre beterjeszteni. Fizetés megálla
podás szerint. Uradalmi Tiszttartóság Puszta-Haraszt, 
u. p. Yácz. (*.)

25780 1915. sz.
F e n y ő -,b ü k k -  é s  e g y é b  lo m b fa  e la d á sa  tö v ö n .

A biszterei m. kir. erdőgondnokság 1916— 1920. évi 
675 k. hold kiterjedésű vágásainak összesen mintegy 
121173 tömör m3-re becsült fatermése zárt írásbeli 
ajánlatok mellett nyilvános versenytárgyaláson eladásra 
kerül.

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi október hó 6-án 
d. u. 5 óráig nyújtandók be az orsovai m. kir. erdő- 
hivatalhoz Herkulesfürdőre czímezve, a hol is azok az 
erdőhivatal helyiségében a következő napon délelőtt 11 
órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

A részletes becslés adatai, árverési és szerződési fel
tételek, valamint ajánlati űrlapok és borítékok az orso
vai m. kir. erdőhivatalnál Herkulesfürdőn szerezhetők be.

Budapesten, 1915. évi augusztus hóban.
(5.) M . k ir .  F ö ld m ív e lé sü g y i M in isz ter .

S z é p e n  ta r líá zo tt  rövidszőrű német Pointer - 
vizslakölyök, 5 hónapos, 35 koronáért, bevonulás miatt 
sürgősen eladó. Horváth Jánosnál, uradalmi vadász, Rába- 
Sebes, Sopron m. (6.)

2108 1915. sz.
Á r v e r é s i  h ird e tés . A nagymarosi erdőgondnok

ság remetevölgyi kőbányájának az 1915. évi október hó 
1-től, 1918. évi szeptember hó 30-ig terjedő három évi 
időtartamra való bérbeadására f. évi szeptember hó

28-án délelőtt 10 órakor Gödöllőn az erdőhivatal szék- 
házában zárt írásbeli versenytárgyalás fog megtartatni.

Kikiáltási ár évi 4000 korona.
Bánatpénz 400 korona.
Az árverési és szerződési feltételek az alulírott m. 

kir. erdőhivatalnál, valamint a nagymarosi m. kir. erdő
gondnokságánál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Gödöllőn 1915. évi augusztus hó 18-án.
(7.) M . k ir . E rd őh iva ta l.

107098/1. B-1./1915. sz.

F en yőtu ta j fa  e la d á s . (1000 m3-es részletekben.) 
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság és a bustya- 
házai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságaiból az 1915. 
évben részben letutajozott, részben letutajózandó mint
egy 25000 m3 1913. évi termelésű lucz és jegenyefenyő 
haszonfa Máramarosszigeten az erdőigazgatóság hivata
los helyiségében 1915. évi szeptember hó 27-én (huszon- 
hetedikén) d. e. 10 órakor zárt Írásbeli ajánlatok utján 
eladásra kerül.

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 
4 óráig kell a máramarosszigeti erdőigazgatóság, illetve 
a bustyaházai erdőhivatalnál benyújtani. Az ajánlatok 
az erdőigazgatóságnál a fentebb megjelölt napon délelőtt 
10 órakor nyilvánosan felbontatnak.

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető 
kimutatások, valamint a részletes versenytárgyalási fel
tételek, ajánlati űrlapok és borítékok a nevezett erdő- 
igazgatóság, illetve erdőhivatalnál beszerezhetők s ugyan
ezek az illető kerületbeli erdő- és faraktár- gondnoksá
goknál megtekinthetők.

Budapest, 1915. évi augusztus hó.
(8-) M . k ir . F ö ld m ívelésü g  y i  M in iszter.

106762/1. B-1./1915. sz.

T e r m e lt  fe n y ő im s z o n ía  e la d á s . (Fővölgyi 
rakodón.) A dobrócsi erdőgondnokságban termelt és a 
feketegaramvölgyi iparvasut menti dobrócsi rakodóra 
hozott 2836’90 m3 fenyőhaszonfa négy eladási csoportra 
megosztva, zárt írásbeli ajánlatok utján fog eladatni.

Ajánlatok legkésőbb 1915. évi szeptember hó 27-én 
déli 12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán, a m. kir. 
erdőigazgatóságnál, ahol azok szeptember hó 28-án 
délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Árverési feltételek, a faanyag csoportosítását, a kiki
áltási árakat és bánatpénzeket feltüntető kimutatás, 
ajánlati űrlap és boríték a beszterczebányai erdőigaz
gatóságnál szerezhetők be.

Budapest, 1915. évi szeptember hóban.
(9.) M . k ir .  F ö ld m ívelésü g  y i  M in isz ter .

D I A N A  F E G Y V E R  A T E L I E R

Gothard Sándor
Herény, Szombathely mellett, Vas m
Lerakat: B u d ap est, VI., V á czi-k örú t

Használati fegyverek
120 korona ártól felfelé.

A kontinens legnagyobb luxusfegyver-raktára.
Saját szerkezet — saját minták!

61. s z . j  a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában.

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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PC. évfolyam. —  1 9 —20. szám. Megjelenik minden hó 1-ón és 15-én. 1915. október 15.

Előfizetési űr:

Egész é v r e ________ 4  K.
Fél é v r e _______ 2  K.
Negyed évre____ __  1 K,
Egyes s z á m ____ 2 0  í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. erdőtanácsos.

Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 

TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos é3 
gármond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdőn kiadóhivatala czim én Budapest, V., 
A lkotm ány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklam ácziók is.

A lap szellem i részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «A z Erdőn 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltón-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem  adatnak.

«Az Erdőn munkatársai m egfelelő irói tiszteletdijban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordít- 
tatik, a mely — később meghatározandó m ódon —  e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog  szolgálni.

T A R T A L O M .

Az állami alkalmazottak részére a hadiállapot tartama alatt 
szükséges elsőrendű tömegfogyasztási czikkek beszerzésének 
megkönnyítése ezéljából beszerzési előlegek engedélyezése tár
gyában.

Biikkerdők felnevelése. (Lonkay Antal.)
A  növények sápkórja. (L—1.)
A fenyőkéreg, tölgykéreg és gubacs árának szabályozása.
A  vad lábnyomairól. (K. M.)
A  weimári vizsláról. (Witt Emil.)
A Lankaster-puska lövege. (Stankovszky J.)
Gazdasági tanácsadó: Fordítsunk több gondot az őszi talajmunká

latokra. (Gyulay Károly.) —  Főtt, vagy gőzölt burgonyát 
etessünk ? (Gy. K.)

Különfélék: Kezelői és kezelőnői állások rendszeresítése. — El
tűnt erdőőr. — Nyugdíjbiztosítás. —  Spanyolország gyümölcs- 
termesztése. (L—1.)—  A franczia erdőségek és a háború.

Hivatalos közlemények: A családi pótlékot helyettesítő rendkívüli 
évi segély engedélyezése tárgyában. —  Az illetményföldeknek 
kincstári favevők, bérlők, vagy vállalkozók részére való. bérbe
adása tárgyában. — Az illetmény tűzifa és a póttüzifa kiszol- 

. gáltatása tárgyában.
Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Jennya vadászat.

Értesítés.
Az Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése 

tárgyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
"Az Erdő' kéthetenkénti szétküldése a há
boríts viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min
den hó 15-én kettős füzetekben fog meg
jelenni.

A szerkesztőség.

Az állami alkalmazottak részére a hadiálla
pot tartama alatt szükséges elsőrendű tömeg- 
fogyasztási czikkek beszerzésének megköny- 
nyítése ezéljából beszerzési előlegek enge

délyezése tárgyában.

A minisztertanács 1915. évi szeptember hó 3-án 
hozott határozatával felhatalmazást adott arra, hogy az 
állami, vármegyei és államvasuti alkalmazottak részére 
oly czélból, hogy az elsőrendű tömegfogyasztási czikkek- 
nek (liszt, dara, szárazbab, borsó, lencse, vöröshagyma, 
burgonya, rizs, czukor, kávé, zsir, szalonna, háj, szén, 
fa, kőolaj, szappan) a hadiállapot tartama alatt való 
biztosítása és előnyösebb beszerzése megkönnyíttessék, 
a fizetési előleg természetével biró beszerzési előlegek 
engedélyeztessenek és hogy ilyen előlegek tekintetében 
a fizetési előlegek engedélyezésére nézve érvényben álló 
általános rendelkezésektől eltérő rendelkezések legyenek 
megállapíthatók.

E minisztertanácsi határozat meghozatalánál a kor
mányt az a czélzat vezette, hogy a jelenlegi rendkívüli 
viszonyok között az alkalmazottak elsőrendű szükség
leteinek kielégítése, az árdrágulás ellen való lehető 
védekezés mellett biztosítható legyen s hogy az erre a 
czélra szükséges anyagi eszközök a megszabott és 
egyenlő havi részletekben kézhez vett fizetésre utalt 
alkalmazottak részére is rendelkezésre álljanak.

Tekintettel arra, hogy a szóban forgó elsőrendű fo
gyasztási czikkek a legelőnyösebben a nagybani bevá
sárlás utján szerezhetők be, ez pedig a fogyasztóknak 
beszerzési csoportokba való tömörülésével érhető el, 
a kormány a beszerzési előlegek nyújtásával az ilyen cso
portok alakulásának előmozdítását is czélba vette.

1. Beszerzési előlegben részesíthetők :
a) az állandó évi fizetés (évi bér, évi zsold) mellett 

alkalmazott állami tisztviselők, kezelők, kezelőnők, al
tisztek és szolgák.

b) az állami hatóságoknál, hivataloknál, intézeteknél 
és vállalatoknál napidíj, havibér, hetibér vagy napibér 
mellett alkalmazott és legalább egy évi jó  szolgálattal 
biró dijnokok, altisztek és szolgák.

Különös méltánylást érdemlő körülmények fennfor-
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150 AZ EK D Ö. IS—2Ó. se.

gása esetén és ha arra egyébként is érdemesek, a b )  
pont alatt említett alkalmazottak részére akkor is lehet 
beszerzési előleget engedélyezni, ha nincs is még egy 
évi jó  szolgálatuk.

2. Az 1. a) pont alatt említett alkalmazottak által 
igénybevehető beszerzési előleg nem lehet több, m int:
i) 400 K

600 «
családi pótlékot egyáltalán nem kap, 
összesen évi 200 K

800 '« annál a « « 400 <i
900 « tisztviselő « « 600 .

1000 « ■ nél, a ki « • 800 o
1100 « 
1200 «

« « 1000 «
« « 1200 « v. annál több

családi pótlékot, illetőleg a családi pótlék természetével 
biró évi segélyt kap:
b) 300 K 

400 < 
500 < 
550 « 
600 * 
650 « 
700 «

annál az 
egyéb

alkalmazott
nál, a ki

családi pótlékot egyáltalán nem kap, 
összesen évi 100 K

« « 200 «

« « 300 «
« « 350 vagy 400 K
« « 450 « 500 <
« o 550 a 600 « vagy

annál több családi pótlékot, illetőleg a családi pótlék 
természetével biró rendkívüli évi segélyt kap.

3. Az 1. b) pont alatt említett alkalmazottak által 
igénybevehető beszerzési előleg nem haladhatja meg a 
napidíjnak, havibérnek, hetibérnek vagy napibérnek: 

egy havi összegét annál az alkalmazottnál, a ki 
családi pótlékot egyáltalán nem, vagy évi 100 K családi 
pótlékot kap;

két havi összegét annál az alkalmazottnál, a ki ösz- 
szesen évi 200 K vagy 300 K,

három havi összegét annál az alkalmazottnál, a ki 
összesen évi 300 koronánál több

családi pótlékot, illetőleg a családi pótlék természe
tével biró rendkívüli évi segélyt kap.

Az egy évnél rövidebb szolgálattal biró alkalmazot
tak részére engedélyezhető beszerzési előleg nem halad
hatja meg a napidíjnak, havibérnek, hetibérnek vagy 
napibérnek egy havi összegét.

Egy havi összeg alatt az említett illetmények egy 
napra eső összegének harminczszorosa értendő.

4. A beszerzési előleg a közvetlen hivatali főnöknek 
bármikor átadható, de legkésőbb 1915. évi deczember 
hó elsejéig átadandó írásbeli bejelentés alapján enge
délyeztetik.

A beszerzési előleg akkor is engedélyezhető, ha az 
alkalmazottak illetményeit korábban kapott fizetési elő
legből származó térítmény vagy bírói letiltás terheli.

Az 1. b) pont alatt említett alkalmazottaknál a köz
vetlen hivatali főnök az írásbeli bejelentésen köteles 
nyilatkozni az iránt, hogy a beszerzési előleg engedé
lyezését indokoltnak és az alkalmazottat eddigi maga
tartása alapján az előleg visszafizetése szempontjából 
megbízhatónak tartja-e.

Az utalványozott beszerzési előleg a fizetési osztá- 
lyokba sorozott tisztviselők által két, az egyéb alkal- 

| mazottak által három egyenlő részletben vehető fel és 
j  pedig az első részlet az utalványozás után azonnal, 
j  a második részlet három hónappal, a harmadik részlet 
; pedig hat hónappal az első részletnek felvétele után.

A mennyiben azonban az alkalmazottnak közvetlen 
J hivatali főnöke — az általa alkalmasnak talált módon 

szerzett meggyőződés alapján — a felveendő beszerzési

TÁ E C ZA .

« J e nn y a » - v a d ásza t.

Hat vagy hét esztendővel ezelőtt egy őszi reggelen 
valamelyik párkányi mészárosnak kőfallal körülzárt ud
varában néhány juhot széttépve találtak és állítólag a 
talajon és a kőfalakon visszamaradt nyomokból arra 
lehetett következtetni, hogy a kárt valamely nagyobb 
állat okozta, a mely a kőfalon át beugorva férkőzött a 
juhokhoz és ugyanazon az úton távozott is el. Nosza, lett 
nagy riadalom az egész környéken. Másnap, harmad
nap már széltében beszélték, hogy Köbölkút és Párkány- 
nána között egy tehervonatról egész állatsereglet szökött 
meg, közöttük a legveszedelmesebb bestiák, tigrisek, 
oroszlánok, medvék, hiénák, párduczok, farkasok, küfö- 
nösen pedig egy színénél fogva is ritkaságszámba menő 
fekete farkas. A kiszabadult bestiák elárasztották az 
egész közeli vidéket és a közbiztonságot oly mértékben 
veszélyeztették, hogy a kevésbbé erős idegzetű emberek 
valósággal nem mertek útra kelni. A napilapok minden 
nap frissebb híreket hoztak az esztergommegyei fene
vadak felől és névszerint meg tudták jelölni azokat, a

i kik találkoztak velük s a kiket állítólag nyílt útakon 
megtámadtak ugyan, vagy valamely más szerencsés 
körülménynek köszönhették megmenekülésüket. A pánik 
egyre terjedt, úgy, hogy végül hatósági beavatkozásra 
volt szükség.

Aliig felfegyverzett és éles töltéssel dúsan fölszerelt 
katonaság vonult ki Esztergomból a vidékre és már 

I másnap elterjedt a hír, hogy az expediczió sikerrel járt, 
j a katonaságnak sikerült a fekete farkast elejtenie és az 
I egyik párducz is terítékre került. Esztergom város ka

landra éhes nimródjai mindenfelé kutattak a fenevadak 
nyomai után. Egyikük állítólag rá is akadt az egyik 
tigris nyomaira az ebedi foknál a Danapart lágy iszap- 

, jában és bizonyságul gipszlenyomatot készített róluk,
I a melyet többen csakugyan láttak is volna nála. A ka

tonaság kivonulása úgy látszik csakugyan nem volt 
mese, mert a megfoghatatlanul terjedő vak hírekkel 

j sikerült a hatóságot, sőt magát a belügyminisztériumot 
: is fellármázni és az utóbbi rendeletet intézett Eszter- 
i gom vármegye alispánjához, bog}' a való tényállást 

állapítsa meg, a közveszélyes fenevadak holtartózkodá- 
j sának kikutatása czéljából tartasson hivatalos vadásza- 
i tokát és a vadak kiirtása iránt haladéktalanul intéz- 
I kedjék.
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előlegről kiállított nyugtán igazolja, hogy az alkál- 
mázott

a) tagja valamely beszerzési csoportnak és a beszer
zési előlegnek utalványozott összegét a beszerzési cso
portnak engedményezte, vagy

b) még a beszerzési előleg felvétele előtt, a beszer
zési előlegnek felét, a három részletben felvehető elő
legnél pedig annak egyharmadát, illetőleg kétharmadát 
meghaladó összegért rendelt vagy vásárolt a jelen kör
rendeletben említett elsőrendű fogyasztási czikkeket, 
vagy

c) a beszerzési előlegnek felvett részletét, illetőleg 
részleteit rendeltetésének megfelelően már teljesen fel
használta ;

a második, illetőleg harmadik részlet már koráb
ban — esetleg az első részlettel egyidejűleg — is fel
vehető.

Az 1. b) pont alatt említett olyan alkalmazott, a 
kinek részére a napidíjnak, havibérnek, hetibérnek vagy 
napibérnek egy havi összegét meg nem haladó beszerzési 
előleg engedélyeztetett, ezt az előleget egy összegben is 
felveheti.

A beszerzési előleget egyáltalán nem szabad kifizetni 
abban az esetben, ha annak első részletét az alkalma
zott legkésőbb 1915. évi deczember hó 31-éig fel nem 
vette.

A beszerzési előleget az alkalmazottak —  tekintet 
nélkül arra, hogy azt mikor vették fel —  1916. évi 
január hó elsejétől számítandó tiz egyenlő és egymás
után következő havi, illetőleg azok az alkalmazottak, 
a kik illetményeiket félhavi részletekben kapják, 1916. 
évi január hó elsejétől számítandó húsz egyenlő és

A fenevadak sem estek azonban a fejük lágyára s 
a mint megszimatolták a veszélyt, elszéledtek minden 
irányban. Az egyik tigris váratlanul Nógrádban ütötte 
föl a fejét, két oroszlán meg Mocsnál úszta át a Dunát, 
hogy a túlsó félnek is jusson a dicsőségből. A lapok 
ekkor azt írták, hogy a fenevadak miatt a tatai grófi 
uradalomban tervezett vadászatok elmaradtak, noha azon 
az őszön a tatai vadászatokhoz fejedelmi vendégeket 
vártak.

A fenevadak holtartózkodásának hivatalos pontos
sággal való megállapítása czéljából községenkint eszköz- 
lendő hivatalos vadászatok a kellő hivatalos komolyság
gal csakugyan «megeszközöltettek». Egy fiatal barátom, 
a ki családi körben szívesen adja jelét imitátori tehet
ségének és ilyenkor frenetikus hatásokat szokott elérni, 
résztvett egy ilyen vadászaton, megfigyelte ott az egyes 
típusokat és remekül tudta előadni az egész vadászat 
lefolyását. Sajnálom, hogy itt csak halvány árnyképét 
adhatom annak, a mit ő tud produkálni, mert nem áll 
módomban visszaadúi az ő arczjátékát, jellegző taglej- 
téseit és azt a remek félpalócz dialektust, a melyben ő 
a hivatalos jennya-vadászat egyes szereplőit megszólal
tatja. Hogy mi az a «jennya», az majd kitűnik az 
alábbiakból.

.51

egymásután következő félhavi részletben kötelesek visz- 
sz afizetni.

Az az alkalmazott, a kinél a korábban kapott fizetési 
előlegből származó térítménynek levonása, az 1915. évi 
márczius hó 12- én hozott minisztertanácsi határozat 
alapján további rendelkezésig függőben tartatott, a fize
tési előleg még törlesztetlen részleteinek folytatólagos 
törlesztésére, a beszerzési előlegnek teljes visszafizetése, 
vagyis 1916. évi november hó elseje előtt nem köte
lezhető.

Annál az alkalmazottnál, a ki a jelen körrendelet 
kiadása előtt fizetési előleget s a jelen körrendelet alap
ján beszerzési előleget kapott, a korábbi fizetési elő
legből származó térítménynek a levonása — az alkal
mazott kívánságára —  függőben tartandó az 1916. évi 
január hó elsejétől 1816. évi október hó végéig terjedő, 
vagyis arra az időtartamra, a míg a részére engedélye
zett beszerzési előlegnek a visszafizetése tart.

Bükkerdők fölnevelése.
Irta: Lonkay Antal.

Hazánk 13 millió hold erdőterületének 36% -át, 
mintegy 5 millió holdat, a bükk foglalja el. Oly jelen
tékeny erdőtömeg ez, hogy ennek gondos kezelése azért 
is elsőrendű kötelesség, mert ha gondatlan hanyagság
gal holdankint csak 1— 2 korona kárt okozunk, a nem
zeti vagyont milliókkal rövidítjük meg.

Minden erdőgazda tudja, hogy bükkfa és bükkfa 
között az érték és feldolgozhatás tekintetében mily je
lentékeny különbségek vannak. Igen gyakran a látszólag

Csípős őszi virradatkor a faluvégén gyülekezik a 
falunak hivatalos vadászatra kirendelt népe. A korábban 
érkezettek türelmetlenül topognak föl-alá és fújják a kör
müket. Közben-közben tanácskoznak a gyülekezet czéljá- 
ról. Egyik-másik pálinkával melengeti magában a «belső
embert)) és a korai italtól máris keresztbe áll a szeme.

— Hát aztán, komám, mit gondol kend, miért do- 
boltatta össze a jegyző úr a sok embert?

— Hát nem tudja, komám uram, hogy a határban 
jennyák járnak? Jennyák bizony, a gyarmati ispánt is 
egy csepp hijja, hogy meg nem fogták, az esztergomi 
katonaság pedig két hete kergeti őket, de nem tud ve
lük semmire se menni.

— Há’szen, ha a katonaság nem bir velük, mink 
fogjunk ki rajtuk, talán ezzel a bottal? Ha az az öt 
forint nem volna, a kit a jegyző úr kidoboltatott, tőlem 
ugyan maradhatott volna a jennya-vadászat! De az any- 
jukom azt mondta, inkább a jennyák rágják ki a bé- 
lem, mint hogy öt forintot fizessünk. Elgyüttem hát, 
már most hadd látom, merre van az a jennya!

—  Jen n ya ... jennya. . . — dörmög egy harmadik 
magában, —  hát aztán mi is az jennya voltaképen?

— Jennya! Hát azt se tudja kend? Haszen tanulta 
kend az iskolában, hát állat, csúnya, förtelmes állat.
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egészséges fa csak selejtes tűzifát ad, mert a fiatal bük
kös hanyag kezelése folytán keletkezett hibákat, a vág
ható korig rendszerint egészséges fapalást burkolja be, 
mely alatt benőtt ággöcsök, reves és korhadó részletek 
értéktelenítik a törzseket.

Eddig azért kezelték többé-kevésbbé felületesen a 
bükkerdőket, mert kihasználásából épületi és haszon
fára nem igen számítottak. Most azonban az ipart istá
poló tudomány haladásával a bükkfa használhatósága 
annyira kiterjedt, hogy bükk haszonfa erdők felneve
lése nemcsak gyönyörködtető kedvtelés, hanem egyike 
lesz a legjobban jövedelmező üzleti és erdőgazdasági 
tevékenységeknek.

A jól fölnevelt bükkerdő vágható korában 30 m-nél 
is magasabb, 20 m-ig ágtiszta vaskos törzseivel szépé
szeti szempontból is kellemes benyomást tesz; mennyi
vel csúfabb a rosszul kezelt bükkerdő, melyben a he
lyenként kimagasló terebélyes elvénült fák nagy terü
leteken nyomják el a jobb sorsra hivatott magról kelt 
fiatalabb bükkcsoportokat, helyenként túlsürű, vékony 
törzsű, nyurga csoportok szorongnak, míg a ritkán ma
radt villásan növő erdőrészleteket a már elhaló lágy 
lombfák korhadó törzsű, tépett koronájú egyedei ékte- 
lenítik el.

A bükkerdők fölnevelésénél az első hibát azzal kö
vetjük el, hogy a favágókat nem kényszerítjük az öreg 
erdő teljes letárolására. A favágók a többé-kevésbbé 
göcsös olyan vékony törzseket, melyekből szép dorongfa 
nem készíthető, állva hagyják, állva hagyják továbbá 
a vékonyabb, csakis csatlónak való rúdfát. A taroló
vágáskor állva hagyott ilyen rossz növésű törzsekből 
lesznek az alattok megtelepült fiatalost állandóan el
nyomó kimagasló fák, melyek annál is inkább erőtel-

—  Hát aztán kend, Jancsi bátyám, látott-e jennyát, 
hogy olyan jól tudja?

— Hát hogyne láttam volna, öcsém, ettem i s ! Mi
kor lent jártam Boszniában az okupáczióban, annyi volt 
ott a jennya, akár nálunk a poezik. A kapitány kiadta 
parancsban, ha jennya gyün, hát csak puff le ! Lőttünk 
is annyit, hogy nem győztük megenni, még az inzur- 
gencseknek is jutott a pecsenyéből.

— Hát aztán nagy állat az a jennya?
— Nagy-e ? nagy bizony, olyan nagy, akár a Berek- 

nyey bikája. Aztán rosszabb ám, mint a tigris, vagy az 
oroszlán, mert az csak addig bánt, a míg élsz, de a 
jennyának hiába halsz meg, kikapar még a föld alul 
is. Ebeden is kikaparták a Sabokánét, pedig ugyancsak 
rusnya vénasszony volt az istenadta!

Ez alatt az alapos természetrajzi oktatás alatt egybe- 
gyülik körülbelül az egész kirendelt had. Megjelenik 
biró uram is egy tekintélyt parancsoló fütykössel és 
néhány stüsszi vadász. A társaság tehát teljes és el
kezdik az első kört bocsájtani úgy, a mint azt a téli 
nyúlvadászatoknál szokták.

Valamelyik fiatal stüsszi gyorsabb lépésre inti az 
egyik túlságos kényelmesen ballagó atyafit.

jesen fejlődnek, mert koronáik teljes napfényben pom
páznak, gyöbérzetöknek üdeséget pedig az alattok meg
települt fiatalos biztosít, mely nem engedi a talajt 
kiszáradni.

Bükkerdők nevelésénél tehát első és fő kötelessé
günk, hogy taroló vágáskor az öreg erdő semmiféle élő 
maradványát se hagyjuk állva, szigorúan utasítsuk a 
favágókat, hogy az olyan fát is letarolják, mely az öl
fába nem rakható be. Különösen kivágandók nemcsak 
a taroló, de már a vetővágásoknál a már magtermő 
lágylombfák : a nyír, nyár és kecskefüz, nehogy a vágás
területet sűrűn bevessék.

A bükk árnyéktürő fa, fiatal, magról kelt csemetéi 
nemcsak eltűrik, de meg is kívánják a beárnyékolást, 
mert teljesen szabad állásban könnyen elfagynak. A bükk 
árnyéktürő természetének köszönhető, hogy vetővágás 
után, a mikor a vágásra érett bükkerdőnek körülbelül 
fele részét kiszedjük s ez által a ritkásan maradt erdőt 
makktermésre késztetjük, a vágásterület rendszerint tel
jesen bevetényül, úgy hogy a tarolóvágás után pár év 
múlva nagyrészt kendersürűségű fiatalossal állunk szem
ben, mely azonban nyírrel, nyárral, keeskefűzzel, de 
ezeken kívül juharral, kőrissel, szillel és gyertyánnal 
van elegyülve.

Agtiszta, erős és hosszú törzsek, csak fiatal korban 
sűrű záródásban nevelhetők. Ez a sűrű záródás a fiatal 
bükkerdőknél mindaddig megtartandó, míg a törzsek 
növekvése befejezést nem nyert.

A sűrű záródásnak ilyen módon való fenntartása- 
azonban nem azt jelenti, hogy a fiatal bükköst ritkíta
nunk egyáltalában nem szabad, sőt ellenkezőleg, a gon
dos erdőgazda éber szeme állandóan olyan munkát 
adhat a fejszének, mely ugyan a záródást lényegesen

— Ne parancsolgasson velem, úrficskám! — feleli 
vissza önérzetesen a megdorgált, —  nem vagyunk mi 
máma megfizetett hajtők ! Máma szabad nép vagyunk. 
Fizessen az úr három hatost, akkor aztán akár nyakon 
verhet, de így majd csak úgy ballagunk, a hogy lehet.

Ezek szerint az elvek szerint alakult aztán ki a 
rend és fegyelem az emlékezetes jennya-vadászaton. Né
hány árva tapsifüles szorult a körökbe s nagy rémü
lettel igyekezett a bundáját biztonságba helyezni. Az 
egyik polgár egy ormótlan nagy revolverrel az ő idió
májuk szerint «lebarbérral» szerelte föl magát s mikor 
kitört mellette a nyúl, előhúzta a csizmaszárból a ha
talmas szerszámot és odalőtt a szomszédja lábához vagy 
egy arasznyira, hogy csak úgy'füstölt belé az ugar.

— A Ponczius Pilátusát, de csúnya közel jö t t ! Majd 
elhordta a lábam! —  ordít ijedtében a megkörnyéke
zett és akkorát ugrik tízfontos csizmáiban, hogy becsü
letére válnék egyik-másik atlétának.

A szerencsés lövészt azonban semmi sem hozta k; 
a flegmájából, sőt még őneki áll föllebb s ugyancsak 
lehordja az ijedező szomszédot ügyefogyottságáért.

—  Ha nem tudja kend a regulát, miért nem marad 
kend otthon a sutban? Vadászaton tudni kell minden-
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nem csökkenti, de annál nagyobb hasznára van a föl
nevelendő fiatalos erőteljes növekedésének.

A mint tudjuk, a bükk zsenge fiatalkorában nem 
nő erőteljesen, a lágylombfák pár óv alatt a feje fölé 
kerülnek s bármennyire árnyéktürő is a bükk, azért a 
nyír, nyár és a kecskefűz ritka koronájának nyomása 
növésében eléggé hátráltatja. Ha a lágylombfákat ki 
nem vágjuk, a fiatal bükkös hosszú idejű küzdelem 
után az élet-halálharczból győzedelmesen kerül ki, de 
nem okos dolog e küzdelemmel a győzőt is gyengíteni, 
azért, a mint a lágylombfák értékesíthető faanyagot ad
nak, ki kell azokat a fiatal bükkösből küszöbölni s il
letve ott, a hol sűrű a bükkfiatalos, a lágylombfák tel
jesen kivágandók, ott azonban, a hol a bükkfiatalos 
ritka, a lágylombfák egy részét is meg kell hagyni, 
nehogy a záródást megbontsuk s ritkás hézagokat — 
melyeken a fák villásan nőnek —  csináljunk. A fenn
tartandó lágylombfák közül a nyárnak adjunk előnyt, 
mely középkorában mint papír- és gyufagyártásra igen 
alkalmas anyag, a legjobban lesz értékesíthető.

E tisztító vágás után kivághatjuk a rossz növésű 
és villás bükkrudakat s ha előfordul, a bükk fölé kere
kedő gyertyánt. E ritkításnál is abból a szempontból 
indulunk ki, hogy a fiatal erdő záródását túlságosan 
megszakgatni nem szabad, tehát ritkás helyeken gyér- 
tyánt és hibásan nőtt fákat is meghagyunk, hogy a 
közöttük álló egyenes növésű fácskák ágtiszta törzs- 
fejlődését biztosítsuk.

Ez alkalommal ki kell térnem a fiatal bükkösökben 
rendszerint előforduló juhar, kőris és szilfák fölneve
lésére.

Nem egyszer költséges erdősítési módok alkalmazá
sával igyekszünk a bükkösöket fenyő vagy tölgy, egy

kinek, hova lép ; mit teszi kend bolond fővel a lábát 
oda, a hová lüve lesz !

A szegény delikvens csakugyan azt hiszi, hogy va
lami hibát tett és megadja magát.

— Honnan tudnám én a vadászregulát, — dörmög 
magában, — nem járok én vadászni, nem vagyok én 
kasza-kapakerülő, mint kendtek!

Ezzel aztán az ügy el is volt intézve és az ügyes 
lövész önérzetes mozdulattal sülyeszti vissza a lebarbért 
a csizmaszár öblébe.

Egy másik stüsszi rozsdaette kapszlis mordálylyal 
fenyegeti a közbiztonságot. Mind a két kakas arasznyira 
fölhúzva, fenyegetőleg ágaskodik a fényesen csillogó 
kapszlik fölött, a puska gazdája pedig a legnagyobb 
lelkinyugalommal fogja be a csövek végét mind a két 
tenyerével s nagyobb nyomatékül még a sörtés állát is 
rányugtatja a földre támasztott puska fölé. Az úrfiak 
egyike elhűlve a látvány borzalmaitól, óvatosan köze
ledik hozzá és csendesen figyelmezteti:

—  Atyámfia, fel van húzva a puskája, elsülhet, az 
Istenért!

— Hogyne sülhetne, ha én akarnám, úrficskám. 
Elsülne hát, hiszen arra való. Ha látom, hogy sül,

szóval, haszonfaerdőkké átalakítani. Ez a költséges erdő
átalakítás különösen ott indokolt, a hol hanyag kezelés 
folytán a fenyő vagy tölgy haszonfaerdők helyét a bükk 
foglalta el, tehát ott, a hol elfoglalt területek vissza- 
hódításáról van szó. Általában leghelyesebb mindenkor 
a természet ujj mutatását követni: a hol az Úristen 
eredetileg fenyőt, tölgyet teremtett, ha csak ezeknek 
talaja nagyon el nem soványodott s talajjavító fanemek 
telepítését nem kívánja, még áldozatok árán is, tartsuk 
meg a fenyőt vagy a tölgyet, de a hol az Úristen már 
eredetileg bükkösöket teremtett, ne igyekezzünk javí
tani a természet bölcs elrendezésén, mert nagyobb kárt, 
mint hasznot okozhatunk; hisz ha a bükk fiatalosok
ban előnyt adunk a juharnak, kőrisnek és szilnek s a 
bükköt is helyesen neveljük, oly vegyes erdőket létesí
tünk, melyeknek haszonfa százaléka kevés költséggel 
igen magas lesz. Az erdőátalakítás igen költséges mű
velet s ha az átalakításra szükséges pénzösszeget gyü- 
mölcsözőleg kamatoztatnók, az erdő vágható korában 
a legtöbb esetben magasabb pénzbeli eredményt fogunk 
elérhetni, ha át nem alakítunk, hanem az átalakításra 
szánt összeget kamatoztatjuk.

Ősbükkösök helyén tehát leghelyesebben cselekszünk, 
ha a fiatal erdő haszonfa százalékát a szórványosan 
betelepült juhar, kőris és szil pártfogó nevelésével gya
rapítjuk.

E czélból akkor, a mikor a gyertyánt és a rossz
növésű fiatal bükkfácskákat kiszedjük, ott, a hol juhar, 
kőris és szil fordul elő, a szépnövésű bükkfácskákat is 
annyira kiszedjük, hogy a fiatal juharok, kőrisek és 
szilek koronácskái napvilágra kerüljenek.

A juharok, kőrisek és szilek pártfogását: a bükk 
nyomása alól való lassankénti felszabadítását, az erdő

majd félrekapom a fejem! — így szól és tovább tehén- 
kedik a felhúzott mordály fölött.

Ilyen és ehhez hasonló inczidensek a résztvevők 
óvatosabb részét mihamar arról győzték meg, hogy csak
ugyan veszélyes vadászatra vállalkoztak. Már a harma
dik körnél igen megcsappant a társaság s a negyediket 
kellő részvét hiánya miatt már meg sem lehetett kez
deni.

*
Már erős derek jártak, lassan a tél is elfoglalta bi

rodalmát és fehér patyolatba vonta a Duna mellékének 
kies rónáit, erdőkoszorúzott szőlőhegyeit s a kósza hír 
még mindig mesélt a fenevadak felől, a nélkül, hogy 
egy halandó ember is akadt volna, a ki színről-színre 
látta volna a rettegett vendégeket. Végre mégis kijóza
nodott a közvélemény és a nyúlszívűek is mosolyogni 
kezdtek a rémtörténeteken, a melyek néhány héttel az
előtt még borzadálylyal töltötték el őket. A nánai tig
risek ordítása hírlapi kacsahápogássá silányult és az 
ebedi oroszlánok bőgése országos kaczajba fulladt. De 
a jennya-vadászat emléke él és a résztvevők emlékeze
tében eltörölhetetlen benyomásokat hagyott vissza.
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középkoráig folytatjuk; akkor, ha körültekintő gondos
sággal neveltük bükkösünket, jó záródású, ágtiszta, 
hosszú törzsű erdőnk lesz, melynek ilyenkor egyszerre 
az egyharmad részét kiszedhetjük: az eredmény a ko
ronák erőteljes kifejlődése és a törzsek vastagodása 
lesz. Ott, a hol gyengébb a talaj, nehogy az elgyomo
sodjék, a ritkítást két részletben végezzük; igen jó ta
lajon megtörténhetik, hogy az egyharmad rész kivágása 
után az erdő oly erőteljes fejlődésnek indul, hogy még 
egy második ritkításra is lesz szükség. Ennek a mér
tékét a koronák kifejlődése szabályozza: nem szabad 
az erdő mennyezetét annyira megszakítani, hogy na
gyobb, olyan hézagok keletkezzenek, melyekben a ko
ronák összenövése már lehetetlen lesz.

Még arról az esetről kell megemlékeznem, a mi rossz 
makktermő évek után szokott előfordulni, hogy a bükk- 
vágásokban nagyobb beerdősületlen hézagok maradnak.

Ez esetben a hézagokat a vágás kitisztítása után 
mindjárt, még mielőtt a talaj elgyomosodnék, leghelye
sebben lúcz- és vörösfenyő csemetékkel ültetjük be ; 
vörösfenyővel különösen a gerinczeket, a hol a nap
fényt szerető vörösfenyő a legteljesebb világosságot él
vezheti.

Nagyobb tisztásokat bármely, a talajnak és éghajlat
nak megfelelő, fanemmel erdősíthetünk be. Hiba volna 
azonban, ha a bükk termőhelyét a legtöbb esetben ked
velő jegenyefenyőt választanok a tisztások beerdősítésére; 
a jegenj^efenyő ugyanis leghelyesebben csakis ritkás 
öreg erdő védelme alatt ültethető és telepíthető, mert 
teljesen árnyéktalan, semmi védelmet nem nyújtó tisz
táson könnyen elfagy s a vad is lerágja.

Az ilyen tisztásokon sokan előszeretettel tölgy cse
metéket ültetnek. Megfelelő termőhelyen az ilyen tele
pítés indokolt, de a bükk termőhelye a legritkább ese
tekben kedvez a tölgynek, mert a bükk rendesen a 
hegyek magasabb lejtőit és oldalait foglalja el, a hol a 
tölgy erőteljes erdővé nem fejlődhetik.

Ha a bükkvágások tisztásainak termőhelye kivéte
lesen a tölgy igényeinek megfelelne, akkor a tisztások 
szélein a ritkább lombozató kőrist vagy juhart ültes
sük, mert a tisztást körülvevő bükkerdő a tisztás szé
lein ültetett tölgyeket feltétlenül el fogja nyomni.

A növények sápkórja.
Leggyakoribb oka a sápkórnak a vashiány. Ez 

az elem ugyan bőségesen megvan minden műveleti 
talajban, ámde a mészkő sokszor megköti és sok 
növény részére lehetetlenné teszi felvételét azáltal, 
hogy a gyökérváladékot lúgossá teszi. Épp ezért leg
gyakoribb a sápkór lúgos talajokon, a hol az érzé
keny növények kivétel nélkül megbetegszenek. Ámde 
sokszor a legellentállóbb növények is sápkórosak lesz
nek még olyan talajokon is, a melyek mészben sze
gények. Eme anomáliák vizsgálatával foglalkozott Mázé 
s kutatásai közben azt a megfigyelést tette, hogy a 
növények átültetése után gyakran jelentkeznek a sáp
kór tünetei. Az átültetésnél ugyanis a gyökérszőrökkel

bíró finom gyökerek egy része leszakad. E gyökérszőrök 
választják ki azokat az oldóanyagokat, a melyek segé
lyével a gyökér a talaj táplálóanyagait oldja s e gyökér
szőrök vannak hivatva felszívni a feloldott tápláló- 
anyagokat. A finom gyökereknek s velők a gyökér
szőröknek az átültetés alkalmával történő elpusztulása 
gátolja a növényt a táplálóanyagok, főleg pedig a nehe
zen oldható vas felvételében. Ezért jelentkezik az át
ültetés után a sápkór, a mely azonban elmúlik, a mint 
a gyökérzet pótolja az átültetésnél elveszett finom haj
szálgyökereket.

Ezt tudva, nem lehet eléggé ajánlani erdősítéseink 
keresztülvitelénél a legkörültekintőbb gondosságot. Már 
a kiültetendő csemetéknek a csemetekertekből való ki
szedésénél óvatosan járjunk e l : nem szabad a cseme
téket a föld csekély meglazítása után száránál fogva 
kirángatni, mert a csemeték hajszálgyökerei nagy rész
ben leszakadoznak. Ültethetünk azután bármily gon
dosan, a brutálisan kiszakgatott csemeték jó időjárás 
mellett is sápadtak lesznek, míg ha az ültetés után 
száraz idő következik, nagyrészben elpusztulnak. Ha a 
csemetéket gondosan szedtük ki, de az ültetést végeztük 
hanyagúl vagy elhamarkodva úgy, hogy a csemeték 
gyökereit az ültető lyukba gondos elhelyezés helyett 
csak begyömöszöltük: ültetésünk ismét sápadt lesz, mert 
a természetellenesen begyúrt gyökerek feltétlenül elhal
nak s a beültetett csemeték csak akkor jönnek maguk
hoz, ha jó időjárás esetén új gyökérzetet sikerült fej
leszteniük.

Penészfertőzések is előmozdítják a sápkórt, még 
akkor is, ha a gyökerek nincsenek megtámadva. A 
penészek ugyanis felbomlasztják a szerves savakat, már 
pedig a leszálló nedv savtartalmának csökkenése folytán 
az ellenálló növények gyökerének váladéka is lúgossá s 
a vasoxid feloldására alkalmatlanná válik.

Erdősítendő csemetéink penészedésnek is ki lehet
nek téve akkor, ha a csemetekertből kiszedett s százan
ként összecsomagolt csemetéink erdősítés közben, sűrűn 
egymás mellé zsúfolva sokáig állnak a hóvermekben. 
Ha tehát tovább vagyunk kénytelenek csemetéinket a 
hóvermekben hagyni, még mielőtt penészedés állna be, 
szedjük ki a vermekből az összes csemetéket, szellőz
tessük azokat a levegőn egy ideig s azután rakjuk 
ismét vissza a hóvermekbe. Ezzel a művelettel a pené
szedést egyidőre megakasztottuk. Leginkább az olyan 
hóvermekben penészednek a csemeték, melyek nincsenek 
eléggé szellőztetve.

A növények hamuja igen gazdag alkalikus karbo
nátokban 8 épp ezért jó műtrágyát alkot, ámde sokat 
nem szabad belőle alkalmazni, mert a növényeket sáp
kórossá teheti, sőt azok elhalását is okozhatja. Azt 
mondjuk erre, hogy a hamu kiégette a növényeket. 
A hamut például rétekre legjobb késő ősszel a vege- 
táczió szünetelése idején kiszórni, kát. holdanként 
5 métermázsát hinthetünk el belőle. L I.

(A Nemzetközi Mezőgazdasági intézet 
közleményei nyomán.)
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A fenyőkéreg, tölgykéreg és gubacs árának 
szabályozása.

A hivatalos lap október B-iki száma közli a kor
mány rendeletét a tölgykéreg, fenyőkéreg (cser) és gubacs 
forgalombahozatala, valamint az ezekért követelhető 
maximális árak tárgyában. A rendelet értelmében mind
azok, a kik ilyen anyagok termelésével foglalkoznak, 
továbbá mindazok, a kik ezektől a termelőktől vagy 
másoktól ily árút szereztek, kötelesek az 1915. évi ok
tóber hó 5. napján meglevő készleteiket és pedig úgy 
a termelő helyen, az ei'dő bármely részében elhelyezett, 
mint az erdőből kifuvarozott és beraktározott készletei
ket a «Magyar Szent Korona Országainak Bőripari 
Központja, mint r.-t.» nevű czégnek (Budapest, V., 
Nádor-utcza 12.) a hatóságilag megállapított legmaga
sabb árak figyelembevételével megvételre felajánlani. 
Ha a központ az ajánlat postáraadásától számított 14 
napon belül nem nyilatkozik, az ajánlat hatályát veszti 
és az ajánlattevő a felajánlott árúval szabadon rendel
kezhetik. A jendelet a maximális árakat a következők
ben szabja meg:

A) Fenyőkéreg: egészséges, száraz, legfeljebb 35 
százalék pikkelyes kérget tartalmazó árú 100 kilogram
monként: a) kötegben 30 korona, b) törve vagy aprítva 
36 korona.

B) Tölgykéreg: egészséges, száraz, legalább 50 szá
zalék elsőrendű és legfeljebb 50 százalék másodrendű 
kérget tartalmazó árú, 100 kilogrammonként: a) köteg
ben 30 korona, b) vágva 32 korona, c) őrölve 34 
korona.

C) Gubacs: I. rendű: nedvességtől nem szenvedett, 
idegen keveréktől mentes, jól kezelt árú. II. rendű: 
nedvességtől vagy más okból legfeljebb harmadrészben 
sérült árú. III. rendű : erősebben sérült árú.

Ár 100 kg.-onként 
S z á rm a z á s i h e l y  I. II. III.

rendű rendű rendű
A magyar szent korona országai
nak területéről származó árú (ki
véve Varasd, Zagreb, Modrus- 
Fiume, Likakrbava és Kőrös- 
megyéket) 55 41 27 K
Más származású 45 32 23 K
D) Tölgykivonat. A cserzőanyagtartalom minden szá

zalékért 100 kilogrammonként 4'80 korona.
Az A), B), C) és D) alatt meghatározott legmagasabb 

árakba a rakodóállomásboz való szállítás és a vasúti 
kocsikba (hajókba) való berakás költsége is be van szá
mítva.

A vad lábnyomairól.

A vadászat gyakorlásához valamint a vad-gazdaság 
egyéb teendőihez is fontos kellék, hogy a vadász jár- 
tában-keltében fel tudja ismerni a vadjárta helyeket és 
az azokon található jelekből meg tudja határozni, hogy 
milyen vad járt ott, egyedül volt-e vagy többedmagá- 
val, merre vonult és körülbelül hol tartózkodik.

Ilyen jelek: a lábnyomok, a fekvőhelyek, az élelem
szerzés nyomai, a hullatékok (ürülék) és más egyéb 
jelek, mint a milyenek a dagonyák stb.

Legnevezetesebb életjel a vadnál a lábnyom, a me
lyet puha földben, hóban, fűben stb. hagy.

A lábnyom, (csapa) a vadnak a lába után a havon, 
nedves vagy porhanyóé földön maradó je le ; a lépés
nyom a nyomoknak egy lépés vagy szökellés után ma
radó lábnyoma; a nyomvonal a vad járóján hátra
hagyott nyomok összege. Ha ez a vonal sűrű, erősen 
kijárt: csapás a neve.

A vad járása lehet a) menés, lépés, vonulás, a mit 
hasznos vadnál lépkedésnek, ragadozónál lopódzásnak 
mondunk; b) futás, a mi lehet ügetés, poroszkálás, 
szökellés, baktatás, c) vágtatás: a melyet a vadnál ira- 
modásnak mondunk.

A lábnyomok elhelyezése a nyomvonalban lehet a 
nyomvonalhoz viszonyítva az eleje evvel t. i. ennek 
tengelyével egyközü, vagy ettől ki- vagy befelé fordítva, 
egy vonalban (zsinórosan) vagy bizonyos nyomközzel 
egyenletesen szétterpesztve, egyenletesen (kétsorosán) 
vagy csoportosan elhelyezve. A hátsó láb az első nyo
mába lép, ezt megelőzi vagy elmarad tőle, avagy tőle 
be- vagy kifelé lép.

A nyomok általános ismertető jele, hogy az első láb 
nyoma, a nyulat és mókust kivéve nagyobb, szélesebb, 
mint a hátsóé; a jobb és ballábra a nyomvonal hely
zetén kívül a szarvasféléknél a belső köröm rövidebb 
voltából a ragadozóknál a nagy ujj helyzetéből, a ma
daraknál a hátsó ujj helyzetéből lehet következtetni; 
a lépés hossza a vad nagyságára és haladásának sebes
ségére enged következtetni. A futó vad lábanyoma mé
lyebb, de szabálytalanabb szokott lenni. A legbiztosabb 
a nyom a frissen esett hóban, állandóság tekintetében 
a kemény sárban, a nedves földben, kevéssé a harma
tos fűben; száraz gyepen, almos, kemény földön már 
igen gyenge a nyom.

A szarvas nyoma valamennyi vadfajunk közül a 
legkönnyebben ismerhető fel. Nyomából nem nehéz 
megállapítani, hogy tehéntől vagy bikától származik-e, 
sőt továbbmenő következtetéseket is vonhatunk. A bika 
nyoma általában nagyobb, a mellső részén mélyebb, 
kerekdedebb, mint a tehéné, lépése hasonlókorú tehéné
nél 7*-el nagyobb (erős bikáé 90 cm. körül, mig a 
tehéné alig 60 cm.) járása terpesztett, csülkei zártan 
nyomódnak a talajba és a lépés irányából kifelé néz
nek; a két csülök között keskeny él s a nyom szóién 
az első lábak nyomába lépő kisebb hátsó lábak által 
kiszorított földből (vagy hóból) kissé kiemelkedő keret 
látható; a nyomban levő fűszálak le vannak vágva 
s füves gyepes helyen a nyom mellett elszórva levágott 
fű vagy gyepdarabkák hevernek; az álcsülkök lenyo
matai vastagok, szétállók.

Erős bikára jellemző az is, hogy hátsó lába nyomai 
nem fedik az elsőkét, hanem azok mellett vagy azok 
mögött vannak, vagy pedig csak félig fedik azokat. Az 
első a «hozzálépés», második az «elmaradás», harma
dik a ((keresztezést). Ezek a jelek vemhes tehén nyo-
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mában is láthatók, de ott nem rendszeresen, hanem 
mindig a rendes lépéssel váltakozva. A tehénnek ilyen, 
a bikáéhoz hasonló lépése azonban a bőgési idő alatt, 
mikor a bikára vadásznak, nincsen. Jó jel más hasonló 
nyomú állattól való megkülönböztetésre az is, hogy 
a szarvas mezei legelőjéről az erdőbe nagy kanyaro
dással vált vissza.

A tehén nyomát különben is megkülönbözteti egy
felől az, hogy a csülkök hegyei többé-kevésbbé nyiltak 
és a lépés irányába néznek, másfelől hogy a csülkök 
között él nincs, a nyomba került fű csak le van ta
posva s körülötte fű, vagy gyepdarabkák nem láthatók.

A borjú nyoma és nyomvonala minden részben 
kisebb mint a tehéné.

A  dóm nyoma hasonló a szarvaséhoz, de kisebb. 
Az ivarok nyoma közötti különbségek jórészt megegyez
nek a szarvaséval.

Az őz nyoma szintén hasonlít a szarvaséhoz, csak
hogy annál jóval kisebb, annyira, hogy a legöregebb 
bak nyoma is kisebb az egynéhány hónapos szarvas- 
borjúénál. A nemeket a nyomok után megkülönböztetni 
nem lehet.

A zerge nyomát csak a kecske és a juh nyomásá
val lehet összetéveszteni. A zerge nyoma azonban a 
külső oldalon ívalakú, míg a juhé lefelé hajlott mintegy 
horpadt, azonkívül a zerge nyomában a két sarok kö
zött nagy hézag van, míg a juhéban a két sarok majd
nem érinti egymást. Végre a zerge körme egyenletesen 
keskenyedik a hegye felé, míg a juhé kiszélesedik.

A  muflon nyoma is hasonló a zerge nyomához, 
csakhogy a juhéval könnyebben téveszthető össze.

A vaddisznó nyoma hasonlít ugyan a szarvaséhoz, 
de azonnal megismerhető arról, hogy a fattyú csülkök 
lassú menésben is lenyomódnak, hogy sokkal jobban 
állanak oldalfelé és hosszúkásabbak, a csülkök nem 
záródnak és végre a sarok lapos és hosszúkás lévén, 
alig észrevehetően nyomódik le.

A mezei nyúl lépése nyoma Y alakú. A nyúl min
dig szökve halad, a midőn 2 hátsó lábával egyszerre 
lökve el magát a földről, első lábaival pedig egyiket a 
másik után letéve fogja fel magát. A hátulsó lábai 
nyoma mindig túlhaladja az elsőkét. A haladás irányát 
tehát mindig a hátsó lábak nyomai mutatják. A bak
tatva haladó nyúl az egész lábával lép a földre, a hátsó 
lábak nyoma tehát ennélfogva hosszúkás; a futó nyúl 
azonban csak az ujjak által környezett valódi lábbal, 
minek következtében a hátsó és első lábak nyomát ne
hezebb megkülönböztetni egymástól.

Az üregi nyúl nyoma egészen olyan, mint a mezei 
nyúlé, csakhogy félakkora.

A mókus lépésnyoma hasonló a nyúléhoz, de kisebb 
és a körmök is jó l látszanak. Lágy hóban a fark nyoma 
is látszik.

A sündisznó nyomvonala terpesztett, nagy s kormos 
lábnyommal. Ügetése zsinóros.

A medve nyoma könnyen megismerhető telitalpas- 
ságáról, továbbá az ujjak előtt a karmok lenyomatáról 
és a sarok keskenységéről, minélfogva formája tompa

ékalakú. A medve hátsó lábaival vagy az elsők nyo
mába, vagy kevéssé azok mögé lép.

A farkas nyoma hasonlít a nagyobb kutyáéhoz, 
csakhogy a farkasé hosszabb és keskenyebb, mert a 
kutya sarka és ujjai húsosabbak, vastagabbak s ennél
fogva kerekdedebbek és egymáshoz közelebb állanak. 
A farkas rendesen ügetve jár s nyomvonala zsinóros, 
csekély nyomközzel.

A róka nyoma hasonlít a kisebb kutyáéhoz, de a 
farkaséhoz hasonlóan hosszabb és keskenyebb. Nyom
vonala szintén zsinóros.

A hiuz nyoma olyan mint a macskáé, csakhogy még 
a farkasénál is""nagyobb. Jellemző a nagy lépése, mely 
lopózkodva 47, ügetve 49 cm. Utóbbi esetben nyom- 
képe zsinóros, a lopódzkodóé pedig erős nyomközű.

A vadmacska nyoma hasonlít a házimacskáéhoz, 
de biztos megkülönböztetőjelet nem mutat. Nyomvonala 
zsinóros.

A borz nyomán a talp 3 tagú domborulata fölött 
mind az öt ujj nyoma látható; futás közben hátsó 
lábaival átszökik az elsőkön, miközben lábait egymás
mellé rakja. Nyomképe ennek következtében félkör 
alakú.

A vidra nyoma némileg hasonlít a borzéhoz, de 
megkülönböztethető arról, hogy ujjai széjjel állanak, 
valamint a karmok rövidebbek, az úszóhártyák pedig 
nedves talajon lenyomódnak. Ha kissé gyorsabban sza
lad, akkor szökell s a hátsó lábakkal az elsők nyomába 
lép. Lépésnyoma ilyenkor páros.

A nyércz nyoma a vidráéhoz hasonló, de kisebb és 
úszóhártyája is kisebb.

A görény nyoma páros, a mely néha visszamarad, 
vagy túllépés folytán 3-assá válik. Különben a nyúl és 
a nyest nyománál mintegy két harmaddal kisebb.

A menyetek nyoma hasonlít a görényéhez, csak fél, 
illetőleg negyed akkora. Nyomuk páros,futásban pedig a 
nyúléhoz hasonló.

A nyestnek miután a talpa szőrtelen, nyoma is igen 
jól látható. A lopódzkodó nyest lépésben jár, a midőn 
hátsó lábával pontosan az elsők nyomába s annak mel
léje lép, nyoma ilyenkor váltakozva félkör alakú. Szö- 
kellve azonban páros.

A nyuszi nyoma olyan, mint a nyesté, de mivel 
talpa szőrös, nyoma nem látható világosan.

A siketfajd nyoma körülbelül olyan nagyságú, mint 
a pulykáé. A kakas sarkantyúja kis távolságban a sarok 
mögött pont alakjában mindig benyomódik s a test ol
dala felé mutat. Futó nyoma zsinóros. A tyúk nyoma 
kisebb, nyomköze nagyobb.

A nyírfajd nyoma olyan nagy, mint a házi tyúké. 
Más madár nyomától az ujjak ízületének s a sarkan
tyúnak láthatatlansága különbözteti meg. Futónyom
vonala zsinóros.

A császármadár nyoma olyan nagy, mint a félig- 
meddig megnőtt tyúké. Az ujjak meglehetősen össze- 
állanak.

A fáczán nyoma olyan, mint a házi kakasé és ha
sonlít is hozzá, sarkantyúja is jól látható.
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A vadpulykáé azonos a házipulykáéval.
A  fogoly nyoma körülbelül olyan nagy, mint a csá

szármadáré. Sarkaniyúja rövid s gyakran le sem prése- 
lődik.

A fúrj nyoma olyan mint a galambé. A sarkantyú 
nyoma messze a saroktól látható.

A szalonka nyoma olyan, mint a fürjé, de ujjai 
hosszabbak.

A sárszalonkáé kisebb.
A túzok-félék nyomát jellemzi a sarkantyú töké

letes hiánya, a rövid és vastag ujj és a tompa karom.
A lúd és récze-félék nyomát jellemzi s világosan 

látható úszóhártya nyoma, ha puha földre vagy hóba 
lépnek.

A vadgalambok nyoma olyan, mint a házi ga
lamboké.

A rigó és seregély nyoma hasonlít a fürj nyomához.
A varjú nyomát pedig meg lehet ismerni a hosszú 

hátulsó ujjárói, a mely oly hosszú, mint a középső s 
arról, hogy az ujjai még jobban összeállanak, mint a csá
szármadáréi. K- M.

A weimári vizsláról.

Talán nem lesz érdektelen, különösen hivatásos vadá
szok szemében, ha erről az igazán mindenes használati 
ebről egy kis - tájékozta'ót nyújtunk, abból a czélból, 
hogy a tenyésztők ezt a fajtát jobban felkarolják, a meny
nyiben erre — avatott vadászok nézete szerint — mél
tán rászolgált.

Határozottan elhanyagolt vizslafajról van szó. De 
nem azért, mintha a weimári vizsla vadászati szempont
ból negligálandó volna, mert ellenkezőleg, van sok olyan 
közöttük, a mely nemcsak speciális tulajdonságai, hanem 
mint használati eb éppen sokoldalú alkalmazhatósága 
révén főleg a hivatásos vadászok bizalmát és kedvelt- 
ségét a legnagyobb fokban bírja, hanem inkább azért, 
mert szőkébb hazájában örvend csupán elterjedtségnek 
és ebből kifolyólag majdnem kizárólag csak ott te
nyésztik.

A ki simaszőrüek tenyésztésével foglalkozik, ismerni 
fogja a weimárit, legalább névleg.

Származására nézve —  eltekintve elnevezését,ől, me
lyet szőkébb hazája után nyert — a legellentétesebb 
nézeteket lehet hallani, mert fajának eredetét meglehetős 
homály födi. Annyi bizonyosnak látszik, hogy nem a 
pointertől származik — már t. i. faji szempontból — 
daczára annak, hogy keresési modora az e fajt annyira 
jellemző keresési modorral igen hasonló. A legtöbb véle
mény megegyezik abban, hogy a weimári vizsla egy ön
magából való tenyésztési eljárás által és a különleges 
szőrmeszínnel rendszerint együttjáró bizonyos kiváló 
faj sajátosságokat átöröklött, a jelen esetben tehát a né
met rövidszőrüből kitenyésztett faj, a mely általában 
nehány vagy csak egy fajhoz, tehát a német rövidszőrűek- 
hez tartozó példányban mutatkozott egyéni jelleg óvatos 
tenyésztéséből és annak lehető nemesítéséből származ
hatott.

Kezdetben majdnem minden a weimári fajhoz tar
tozó eb leginkább fehér, egyes példánya pedig sárga alap
színű volt; czéltudatos tenyésztéssel azonban később a 
fehér, de különösen a sárga színt ipako.dtak kiküszöbölni 
úgy, hogy ennél a fajnál az ezüstszürkétől, a sötétszür
kéig váltakozott az uralkodó szin.

Brandt K. az ismert német vadászati szakíró, a sö
tétszürke mellett döntött, mivel a használati ebnél na
gyon fontos tényező, hogy színe a környezethez alkal
mazkodó legyen, a mi az ezüstszürkéről nem mondható 
el, a mennyiben az, az esthomályban is világít, nap
fénynél pedig már messziről szembeötlő.

A weimári vizsla kiváló használati eb, melynek sok
oldalúsága, szép szürke színezete és czélirányos tenyész
tés folytán a jobbaknál fellépő arányos testalkata, egy
mással a legszebb összhangban áll.

Úgy az erdőn, mint a mezőn egyformán készséges, 
vizen és sűrűbeD kitűnő kereső és dúvadra mesés erély- 
lyel rendelkezik. Sokat közülök kézre idomítanak, még 
pedig azért, mivel magát mint életmentő nem egyszer 
kitüntette. Tehát gazdájának mindenkor hű testőrjéül is 
beválik.

Sajnos, hogy az öntenyésztés keretein belül alkal
mazott ebek korlátolt számaránya a leszármazottakban 
némi károkat okozott, a mennyiben a fiatalkorúak halá
lozási száma elég magas.

Remélhető azonban, hogy ennek a hibának a kikü
szöbölése hovatovább sikerülni fog.

A weimári klub eléggé fáradozik is ezen, valamint 
minden törekvése odairányul, hogy e kiváló használati 
ebet szélesebb körökben elterjessze, a mit méltán meg 
is érdemel. Witt Emil.

A Lankaster-puska lövege.
Irta: Stankowsky ■!.

Egy vadászismerősömtől hallottam egy fölötte érde
kes s főleg tanulságos esetet, a mely vele és a társa
sággal, illetve a társaság egy másik tagjával esett meg.

Impozáns, nagy, vaddús területet bírnak itt Erdély
ben bérletben, a hol minden, hazánkban előforduló vad 
részben állandóan, részben átmenetileg tartózkodik. Fő
leg sok, nagyon sok a disznó. A vadőrök két csordát 
jelentettek, egy 16 és egy 24 tagút; az idő is kedvező 
lévén, összesürgönyözték a társaságot s másnap reggel 
nagyszámú hajtóval megindult a vadászat, a mely ered
ményesnek ígérkezett, az is lett, de .majdnem ember- 
áldozattal.

A második hajtás irtózatos zajjal, dübörgéssel jött, 
24-es csürhe volt benne, melyet egy hatalmas kan 
vezetett. Az összes, azt mondhatni egyetlen sűrű tömeg
ként hömpölygött egyenesen reá vadászismerősömre, a 
ki fa mögött állva várta a kedvező pillanatot, a mikor 
a vezért czélba veheti s a biztos lövést megadhatja ki
tűnő 12-ös Lankasteréből. Eldördült a lövés, a csürhe 
verebek módjára rebbent szét s menekült hanyatt-hom
lok, csupán a sebzett kan maradt állva s miközben 
szemeivel kereste támadóját, agyarát félelmesen csattog-
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tatta: közben eldördült a második lövés is, az állat 
megrogygyan, de a másik pillanatban már talpra állva 
rohan támadójára, a ki közben hirtelen újra töltött s 
egy 10 lépésnyi távolban lévő vastag, vén fa védelmébe 
menekült, mert látta, hogy a vad, bár vérzik s a lövé
sek fej lövések, nem esett el s észre vette őt. A fát 
háromszor kerülték meg, miközben a vad ismét két 
golyólövést kapott, még pedig közvetlen közelből, de 
csodák csodájára eredménytelenül. A fa harmadszori 
megkerülésekor ismerősömet a vad elérte s földhöz 
vágta, de oly szerencsésen esett, hogy kárt nem tudott 
az állat tenni benne, e pillanatban érkezett a hely
színre a szomszéd álló, a ki figyelmessé lévén a lövöl
dözés és kiabálásra, kereste az okot, azonban a vad 
dühösen támadt most már erre, a ki meglepetésében 
fegyverét sem bírta használni, mert az állat már le- 
teperte. Közben az előbb elesett ismerősöm fölkapva 
társa töltött fegyverét s azzal, az állat fülébe tartott 
csővel, belé lőtt. Egyetlen vonaglás nélkül végzett e 
lövés, így nem lett emberáldozata a disznó-vadászatnak.

Négy ember tette a bámulatraméltó, hatalmasan ki
fejlett állatot szekérre, a mely 110 (egyszáztíz) centi
méter magas és 248 (kettőszáznegyennyolcz) centiméter 
hosszú, míg súlya kereken 210 (kettőszáztíz) kilogramm 
volt. Bőrének kidolgozását (7 centiméter vastag) nem 
vállalta el egyetlen tímár sem.

Hét golyó volt benne, 1 kerek, 2 Brennecke és 
4 darab Ideál, de egyik sem hatolt a bőr alatti szöve
teknél tovább, kivéve a füllövést, a mi az agyat ron
csolta szét. Úgylátszik, a leírt eseten kívül, még három
szor állotta ki a tűzpróbát ez állat s talán éppen 
emiatt is rontott oly elkeseredetten támadójára.

Hét lövés golyójának hatástalannak maradni . . . 
rettenetes! Sohasem becsültem túl a simacsövű fegyver 
golyójának várható hatását, de hogy csak ennyi legyen, 
még sem hittem! Én magam nem használtam soha 
Lankasterem golyólövéseit, mert nem bíztam benne. 
Mit ér a nagy buta-golyóbis, ha kicsi az ereje?! Nagy 
vadra, igazi «vad»-ra komoly fegyver még komolyabb 
erejű lövege kell, a mely nemcsak megkopogtatja a bőrt, 
de akadálytalanúl rohanva tör, zúz, tép, robbant, hogy 
az életerő végső megnyilatkozására ne jusson idő: ezért 
viszem én nagyvadra az én kedves «Mauser»-emet!

Gazdasági tanácsadó.
Fordítsunk több gondot az őszi talajmunkálatokra.

Még a békés állapotok között is, a midőn elég az em
beri és az állati munkaerő, gazdaközönségünk egy része 
végtelen felületességgel munkálja meg a talajt. Kivált 
az őszi talaj munkálatokat hanyagolják el a legtöbb 
helyen. így nálunk az őszi szántás az, a melyet, ha 
foganatosítanak is, csak sekély mélységig végzik. Már 
pedig a mélyebbszántás előnyeit a német gazdálkodás 
igazolja, a hol a kellő mélységig szántott földeken min
denütt bőségesebb a termés, mint nálunk. Földmívelés- 
ügyi kormányunk is ezen a bajon kívánt segíteni, a

midőn a mélyszántásra alkalmas gépek és eszközök 
nagy számát igyekezett az erre ráutalt gazdaközönség 
idei őszi szántási munkálataihoz rendelkezésre bocsátani.

Gazdáinknak nagy hibája az is, hogy a termés be
takarítás bevégeztével a tarlóval többé alig törődnek, 
úgy hogy az feltöretlen állapotában tavasz beálltáig 
teljesen gondozatlan marad.

Mérhetetlen hátrányok támadnak abból, ha a tarló 
feltöretlen marad. Temérdek rápazarolt jó istállótrágyá
val, sőt kellő időben alkalmazott elegendő műtrágya
félével is hasztalanul fogja a gazda a feltöretlenül 
hevert tarlót javítgatni, bőséges és jó minőségű termést 
az sohasem fog adni azon egyszerű okból, mert a 
trágyázószerek is a már ősszel jól megmívelt talajban 
éreztetik csak kellő hatásukat. A feltöretlenűl maradt, 
tehát ősszel meg nem szántott talajban a növényzet is 
csekély mértékben fog könnyebben fölvehető táplálék
anyagokat találni. Ha csupán tavaszkor szántunk, ezzel 
csökkentjük a talaj nedvességét, a mi pedig a növény
zet kifejlődésére, csapadékszűk tavaszi időjárás mellett, 
néhol igen végzetessé válik. A tavaszszal legnagyobb 
gonddal is megmunkált tarlók talaja sohasem fogja a 
gazdák várakozását kielégíteni akkor, ha az őszi szoká
sos szántást elmulasztottuk. Az a csekély talaj felület
in egkeményedés, a mit az ősszel felszántott terület 
tavasszal mutat, egyszerű boronaekéléssel eloszlatható; 
sőt ez a porhanyító boronálás a talajnak még javára 
is szolgál.

A learatott területek szántásával már akkor el kell 
készülnünk, a midőn a tarló a betakarítás után sza
baddá lesz.

Hazánk talaj alakulata és minősége olyan, hogy a 
szerint, a mint a talaj kötöttebb, lazább, vagy homokos, 
kevesebb vagy több szántást igényel; ehhez képest a 
szántást is annyiszor kell megismételni, a hányszor 
azt a talaj minőség, vagy az elvetendő termények meg
kívánják. A sekélyebb első szántás arra is való, hogy 
ez utón a szántóföldeket a gyomfélétől megtisztítsuk. 
Ha sekélyebb szántásnál a gyommagvak ki is kelnének, 
az őszi mélyebb szántás semmivé teszi azokat; sőt a 
mélyszántás által a gyom mindenestől a föld alá kerül, 
hogy ott mint talajjavító, trágyázószer még jó szolgá
latokat is tegyen.

Régi szokásból a gazdák egy része még ma is ragasz
kodik az ugartartáshoz. A hol a gazda a földjét ugar
ként kezeli, vagyis a mint ő véli, egy évig pihenteti, 
ott is azonnal hozzá kell látni a sekély első feltöréshez, 
a mit aztán ősszel a mélyebb szántás kell hogy köves
sen. Az ilyen területen tavaszkor a boronaekékkel való 
porhanyitás után az őszi talaj míveletek mindkettőjét 
meg kell ismételni. A legtöbb gazdának ma kevés az 
igásállata és csekély a munkaerője; így ha négyszer 
nem is szánthatná meg ugarját, legalább ne hagyja azt 
begyomosodni és ne mellőzze a legszükségesebbet: az 
őszi mély szántást, a minek ugyancsak nagy a jelen
tősége ott, a hol amúgy is kevés a trágya; ott, a hol 
idő és munkaerő áll rendelkezésre, ott egy középmély 
őszi szántás lényegesen javítja a talaj termőerejét.
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Ennek a szántásnak közvetlenül a vetőmag elszórása 
előtt kell megtörténni.

A tapasztalt gazda valamennyi újabbi szántásánál 
mindig a korábbi szántással keresztbe fog szántani, a 
mely munkájával egyenletesebb és eredményesebb talaj- 
mívelést végez. Gyulay Károly.

Főtt vagy gőzölt burgonyát etessünk? Ha a ser
téssel nagyobb mennyiségű burgonyát etetünk, akkor 
czélszerűbb azt gőzölni, mint főzni és pedig részint 
azért, mert a gőzölt burgonya nem olyan vizes, tehát 
ízletesebb, mint a főtt burgonya, részint pedig, mert a 
burgonyában oldott állapotban levő tápanyagok nagyobb 
mennyiségben lúgozódnak ki a főzés, mint gőzölés által. 
Hogy mennyi tápanyagot veszít a burgonya a főzés és 
gőzölésnél, azt csak a hamura vonatkozólag állapították 
meg; ha a hamut 100-nak vesszük, akkor veszít a 
burgonya a főzésifél 3 64 ny. hamut, 2'32 kálit, 1‘12 
foszforsavat, a gőzölésnél 1*17 ny. hamut, 0'69 kálit, 
0 ‘3 foszforsavat.

Miután a főzés és gőzölésnél a burgonya többi 
oldott tápanyagai valószínűen ugyanily arányban lúgozód
nak ki, csak a kisgazdának, illetőleg csak annak lehet 
a főzést ajánlani, a ki kevés burgonyát használ el; 
míg az, a ki sok burgonyát etet, okvetlenül haszonnal 
fogja a jutányosán beszerezhető gőzölőket alkalmazni.

Süldőkkel legfeljebb csak annyi főtt vagy gőzölt 
burgonyát etethetünk, a mennyivel tápanyag szükség
letük felét fedezhetjük. Miután a */i éves süldők táp
anyagszükséglete 1000 kg. élősúlynál 24 kg. ra tehető 
s miután a burgonya 24% emészthető tápanyagot tar
talmaz, 50 kg. burgonya tekinthető annak a mennyiség
nek, a melyet 1000 kg. élősúlyra maximális adagúl 
czélszerű alkalmazni. Ha ennél sokkal több burgonyát 
etetünk, akkor a süldők petyhüdt szervezetűekké vál
nak, a hasuk is igen megnő, sőt csontporhanyóság 
fejlődhet ki náluk, mert a burgonya csak csekély fosz
forsavas meszet tartalmaz. Tenyészgöbékkel 1000 kg. 
élősúlynál 50 kg. burgonyánál többet etetni nem aján
latos, kivált nem akkor, ha azok hasasok, mert a koczák- 
nál sem kívánatos az, hogy szervezetük lággyá váljon. 
A süldők, a tenyészsertésekkel együtt a burgonyán kívül 
azért korpát, darát, hüvelyes magot, olajpogácsát is 
kaphatnak annyival is inkább, mivel a kevés fehérjét 
tartalmazó burgonya nem képes a sertéseket jó  húsban 
tartani. Qy

Különfélék.
Kezelői és kezelőnői állások rendszeresítése. A 

minisztérium az 1914/15. évi állami költségvetésről 
szóló törvény felhatalmazása alapján rendeleti úton 
szabályozta az alsóbbrendű közigazgatási teendők el
látására a tisztviselői állások helyett rendszeresített s 
rangban és illetményekben a tisztviselői és altiszti állá
sok közé sorolt kezelők, illetve kezelőnőle szolgálati 
viszonyait, illetményeit és nyugellátását. E szabályzat

szerint kezelővé (kezelőnővé) csak azt lehet kinevezni: 
a ki magyar állampolgár; a ki testileg és szellemileg 
szolgálatképes; a ki magyar nyelven (Horvát-Szlavon- 
országokban leendő alkalmazás esetében horvát nyelven) 
tökéletesen tud olvasni, írni és beszélni; a kire nézve 
nem forog fenn a 3. §-ban megállapított kizáró okok 
valamelyike. Ezeken a feltételeken kívül: kezelővé csak 
azt a férfit lehet kinevezni, a ki huszonegyedik életévét 
már betöltötte és a ki beigazolja, hogy rendes had
kötelezettségének már teljesen eleget tett, illetőleg hogy 
ez alól végleg felmentették ; kezelőnővé pedig csak azt, a ki 
huszadik életévét már betöltötte. Iskolai tanulmányok 
végzését nem kell igazolni. Ez általános feltételeken 
kívül kezelővé (kezelőnővé) csak azt lehet kinevezni: 
a) a ki bármilyen állami hatóságnál, hivatalnál, intézet
nél, vagy vállalatnál dijnoki, vagy a dijnoki alkalmazás
sal egy tekintet alá eső, vagy kezelési gyakornoki minő
ségben legalább hat évig szolgált a nélkül, hogy ellene 
bármi tekintetben kifogás merült volna fel; b) a ki úgy 
a gépírásban, mint a gyorsírásban megfelelő jártassággal 
bír. Az a) pont alatt említettek közül is elsőbbséggel 
bírnak azok, a kik vagy a gépírásban vagy a gyors
írásban megfelelő jártassággal bírnak. A kezelői (kezelő
női) állásokat kinevezés utján a miniszter (legfőbb állami 
számvevőszék elnöke) tölti be, a ki azonban felhatal
mazhatja a közvetlenül alája tartozó hatóságnak a fő
nökét ez állásoknak kinevezés vagy áthelyezés útján 
való betöltésére. A kezelői (kezelőnői) állások betöltése — 
az ilyen állásokra jelentkezőkről az állások betöltésére 
illetékes hatóság által vezetendő nyilvántartás ala2>ján — 
a pályázati út mellőzésével hivatalból történik. A fizetés 
tekintetében a szabályzat kilencz fokozatot állapít meg 
1000— 2000 korona törzsfizetéssel és egységes, a lakás
pénzosztály szerint igazodó 240— 600 koronás lakbérrel. 
A kinevezés mindig ideiglenes. A kinevezett három év 
múlva a magasabb fizetési osztályba lépéssel véglegesí
tendő. Az előlépés harmadévenkint automatikusan tör
ténik. Hivatalos kiküldetésben a napidíj öt koiona. 
Fegyelmi eljárás szempontjából az állami tisztviselőkkel 
esnek egyenlő elbánás alá.

Eltűnt erdőőr. Rettinger József körmöczbányai kerü
leti erdőőr, a ki mint népfelkelő közlegény hadiszolgá
latra bevonult és Przemyslben az erődítményi munkás
osztagnál teljesített szolgálatot, Przemysl körülzárása 
után eltűnt, s azóta felettes hivatala nem kapott hirt felőle.

Nyugdíjbiztosítás. Az Országos Gazdasági Munkás
pénztárnál az 1912. évi VIII. t.-cz. alapján Krupinszky 
László és Tisza István, Gömör-Kishont vármegyei járási 
erdőőrök nyugdíjra, balesetre, aggkorra és temetkezési 
segélyekre biztosíttattak. Papolezy László m. kir. erdő
őr pedig régi csoportjától az új és előnyösebb nyugdíj
csoportba íratott át.

Spanyolország gyümölcstermesztése. Spanyolor
szágban nagy arányokban külterjesen a fügét, gesztenyét, 
diót, mogyorót, mandulát, szentjánoskenyeret és a grá-
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nátalmát termesztik. Mindezekkel a középminőségű, 
száraz, alig vagy éppen nem trágyázott talajokat haszno
sítják. A beültetett terület 387,642 hektár, melynek évi 
termése 145.697,109 korona értékű.

A füge, a gesztenye, a dió és a mogyoró, a melyek 
az éghajlat iránt nem annyira igényesek, az egész or
szágban mindenfelé megterem, a többi a meleg tarto
mányokban, főleg a Földközitenger mellékén otthonos.

A füge-ültetvények összes területe 57,236 hektárra 
terjed, leginkább a déli és keleti tartományokban ter
mesztik, a hol az fontos népies táplálék. A legjavát 
természetesen kiviszik, a selejtes árút pedig állatokkal 
etetik fel. A fügetermesztés révén a sovány meszes talaj 
is jól hasznosítható, annál inkább, mert igen csekély 
költség árán biztos terméseket ad.

A diót jóformán csak az ország középső és észak- 
nyugati nehány tartományában termesztik, rendesen 
egyéb fákkal, vagy gazdasági növényekkel köztesen. Az 
évi termést 4.151,000 koronára lehet értékelni. A dió- 
ültetvények nagysága fogyóban van, mert jól értékesülő 
fájáért sokan idő előtt kivágják. A diósokkal elfoglalt 
összes területet 6392 hektárra becsülik.

A gesztenyefa mindenfelé megnő az országban, noha 
elterjedésének a nedvesség iránti igényei gátlólag áll
nak útjába. Jelenleg 60,095 hektáron termesztik, leg
inkább a nyugati és északi részeken.

A mogyoró-termesztés szórványosan ugyan az egész 
országban megvan, de tömegesen Catalonia lakosai fog
lalkoznak vele. Az általa elfoglalt terület 17,404 hektár. 
A mogyorót helyenként mint külön ültetvényt művelik, 
de gabonaneműekkel vagy konyhakerti növényekkel 
együtt is, vagy a birtok szegélyezéséül, árkok partjain, 
utak szélein stb. Az országos termés értékét 12.350,000 
koronára teszik.

A mandula termesztése valamennyi itt szóban levő 
gyümölcsnem között a legfontosabb és a legjövedelme
zőbb Spanyolországban. Az általa elfoglalt terület 103,807 
hektárt tesz ki. A termesztés emelkedőben van, noha 
egyes helyeken a virágzás idejében beálló erős lehűlések 
a termést veszélyeztetik. A tengerparti tartományokban 
inkább a korai, a hegyvidéken pedig a későbbi fajtákat 
termesztik tömegesebben. Többnyire száraz területeken 
ültetik és kevés gondozásban részesítik; a fák rend
szerint nem külön ültetvényeket képeznek, hanem azo
kat gabonaföldeken, hüvelyesek között, vagy váltakozva 
szőlővel, olajfákkal, szentjánoskenyérfákkal s egyéb gyü
mölcsfákkal, mint köztesültetvényt művelik.

A gránátfa aránylag kis területet, 3389 hektárt fog
lal el, a melynek túlnyomó része a Levantéra, Cordovára 
és a két Andalúziára esik.

A szentjánoskenyérfa a levantei tartományokban, 
Cataloniában és a Baléári szigeteken nő. Sűrűn talál
ható ez a fa a parti sovány talajokban. Gyümölcsét a 
spanyolok leginkább a haszonállatok takarmányozására 
használják fel. mire igen egészségesnek és táplálónak 
tartják. Egy 40 éves fa termését 50 kg.-ra teszik, az 
összes termés értékét 29.788,000 koronára. L — l.

(A  Nemzelk. Mezőgazd. Intézet köziem, nyomán.)

A franczia erdőségek és a háború. A háború pusz
tításait a fák is végigszenvedik. Az American Forestry 
czímű erdészeti szaklap érdekes adatokkal szolgál e te
kintetben a franczia erdőségekre vonatkozóan. Nemcsak 
az ellenség, hanem maga a franczia hadvezetőség is 
rettentő pusztításokat vitt végbe a franczia erdőségek
ben. A mikor múlt év augusztus és szeptember havá
ban a diadalmas német hadsereg veszedelmes közel
ségbe jutott Párishoz, maguk a francziák roppant ki
terjedésű erdőket pusztítottak ki, nehogy búvóhelyül és 
fedezékül szolgáljanak a németeknek. így például a 
montmercy-i erdő nagyon sokat szenvedett, de még en
nél is több pusztulás érte a kiterjedt vincennes-i erdő
ségeket. Az Arras mellett bouvigny-i és a verthouval-i 
erdők fáiból két-három rétegben raktak le padlót a tar
tós esővizektől teljesen átázott és járhatatlanná vált 
utakra, a melyeken az ágyukat és a municziót szállí
tották a frontra. De nagymennyiségű fára van szükség 
a lövészárkok és a földalatti fedezékek kideszkázására, 
nemkülönben a fűtésűkre. A Vittimont és Neufchateau 
melletti erdőket a Bourlemont-erőd szomszédságában tel
jesen kipusztították; a champenouxi erdő fáit mind egy 
szálig kivágták, mindössze egy méter magas tuskók jel
zik a valaha sűrű erdő helyét, míg a meaux-i erdőknek 
az amance-i fensíkon Nancy közelében, valamint a crévie-i 
erdőnek Avencourt mellett már nyomát se látni. Ezek
hez a károkhoz járulnak még azok a veszteségek, a 
melyeket az ágyuk okoznak. A hadszíntéren nincsen 
olyan erdő, a mely kisebb-nagyobb mértékben meg ne 
sínylené a háború átviharzását, kivételszámba mennek 
a chantilly-i és a compiégne-i híres, gyönyörű erdősé
gek, a melyek természetes fekvésüknek köszönhetik, hogy 
aránylag keveset szenvedtek.

Az „Erdészeti és Yadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei,

Kérelem. A Szövetség vezetősége felkéri mindazon 
t. tagokat, a kik tagsági díjaikkal hátralékban vannak, 
hogy azokat a Szövetség pénztárába befizetni szíves
kedjenek.

Nyugtázás. A Szövetség pénztárába tagsági díjat 
fizettek:

Prácska Emil és Binder Béla 4—4 koronát.

Hivatalos közlemények.
5b358. eln. szám.

1915.
Körrendelet valamennyi fő- és ügyosztálynak, a 
számvevőségi igazgatónak, a számvevőség mind
három csoportjának, a segédhivatalok főigazgatójá
nak és valamennyi alárendelt hatóságnak, hivatal

nak, intézetnek és közegnek.
(A családi pótlékot helyettesítő rendkívüli évi segély engedélye

zése tárgyában.)

A m. kir. minisztériumnak a háromnál több gyer
mekkel biró állami, vármegyei és államvasúti alkalma-
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zottak részére a családi pótlékot helyettesítő rendkívüli 
évi segély engedélyezése tárgyában 1915. évi augusztus 
hó 11-én kibocsátott 2973/M. E. számú rendeletét* 
tudomásul vétel és miheztartás végett idezártan meg
küldöm.

A kormányrendelet 3. pontja szerint a rendkívüli 
évi segély minden tekintetben a családi pótlék termé
szetével bír s ennélfogva az arra való igénynek bejelen
tése, valamint a rendkívüli évi segélynek megállapítása, 
utalványozása, kifizetése és beszüntetése tekintetében, 
a gyermek után járó családi pótlékra való igénynek be
jelentése, valamint a gyermek után járó családi pótlék
nak megállapítása, utalványozása, kifizetése és beszün
tetése tekintetében érvényben álló határozmányokat kell 
alkalmazni.

E határozmányok a családi pótlékról szóló 1912. 
évi XXXV. t.-c. végrehajtása iránt 1912. évi július hó 
19-én 5995/eln. szám alatt kiadott és a «Földmívelési 
Értesítői) 1912. évi évfolyamának 30. számában is közzé
tett rendeletben foglaltatnak, miért is a szóbanforgó 
rendkívüli évi segély utalványozása tekintetében az ezen 
rendeletben foglalt megfelelő rendelkezések tekintendők 
irányadóknak.

A rendkívüli évi segély iránti igény bejelentésére új 
«Családi pótlékív» készült, mely a szükséges számban 
az elnöki segédhivatalban rendelkezésre áll és onnan 
szükség esetén bármikor beszerezhető.

A miniszteri számvevőség mindhárom csoportja, 
valamint az utalványozási joggal felruházott alárendelt 
hatóságok utasittatnak, hogy a kormányrendelet alapján 
utalványozott és a «Családi pótlékok* czímű alrovaton 
elszámolandó rendkívüli évi segélyeket a főkönyvben 
egy külön nyitantó számlán tartsák nyilván és a 
pénzkezelési kimutatás (zárszámadás) «Észrevétel# ha
sábjában tüntessék ki, hogy a «Családi pótlék* alrova
ton utalványozott összegből mennyi esik családi pótlé
kokra és mennyi a rendkívüli évi segélyekre.

Végül tájékoztatás végett közlöm a Címmel, hogy a 
kormányrendeletben hivatkozott 1912. évi 459G/M. E. 
és 1912. évi 4597/M. E. számú rendeletek a «Föld- 
mívelési Értesítő# 1912. évi évfolyamának 33. számában 
és a 4596/M. E. számú rendeletet kiegészítő 1913. évi 
3441 M. E. számú rendelet a «Földmívelési Értesítő# 
1913. évi évfolyamának 26. számában tétetett közzé.

Budapesten, 1915. évi szeptember hó 1-én.
Báró Ghillányi Imre, s. k.

szám.
I/B — 1.

Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

(Az illetmény földeknek kincstári favevők, bérlők vagy vállal
kozók részére való bérbeadása tárgyában.)

Földilletményre jogosult erdészeti tisztviselők és al
tisztek illetményföldjeiket a kincstárral üzleti viszony
ban lévő szerződéses favevőknek, kincstári vállalkozók

* Lásd «Az Erdő* 1915. évf. 144. oldal. Szerk.

nak egy tagban 50 k. holdat meghaladó kincstári és 
mezőgazdasági területek, valamint vadászati, halászati 
és legelő területek bérlőinek bérbe nem adhatják.

Ha mindazonáltal valamely szerződéses kincstári fa
vevő, vállalkozó vagy bérlő a megvásárolt erdei termé
nyek raktározása, építési anyagok, ideiglenes barakkok 
stb. elhelyezése czéljából, vagy más el nem kerülhető 
okból valamely illetményföld használatára rá van utalva, 
s az illető kincstári alkalmazott földjárandóságának ki
szolgáltatására alkalmas más terület a közelben nem 
áll rendelkezésre, ez esetben az igazgatási hivatal tar
tozik' hozzám a bérbeadás engedélyezése iránt előter
jesztést s a fizetendő haszonbérösszeg iránt indokolt 
javaslatot tenni.

Fenti tiltó rendelkezésem be nem tartása fegyelmi 
vétséget képez s a fennálló szabályok értelmében fog 
büntettetni.

Budapest, 1915. évi augusztus hó 19-én.
A miniszter helyett:

Bartóky
államtitkár.

Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

(Az illetmény tűzifa és a póttüzifa kiszolgáltatása tárgyában.)

Tudomásomra jutott, hogy egyes igazgatási hivatalok 
a 19,356/1882., 14,922 1885. és 62,323/1904. számú 
körrendeletekben foglaltaktól eltérően illetmény-tűzifa 
vagy póttüzifaképen hasábfát szolgáltattak ki olyankor 
is, a mikor a szükséglet fedezésére elegendő mennyiségű 
dorongfa állott rendelkezésükre.

Szigorúan figyelmeztetem ennélfogva az igazgatási 
hivatalt, hogy az altiszti személyzet rendszeresített fa
járandóságának egy harmad része, továbbá az erdészeti 
tisztviselők és altisztek failletményét túlhaladó póttüzifa 
egész mennyiségében dorongfából szolgáltatandó ki, s 
a dorongfa helyett jóminőségű hasábfát az igazgatási 
hivatal kiszolgáltatni csak akkor jogosult, ha a szük
séglet fedezésére dorongfa, avagy vegyes tűzifa (dorong 
és hasáb-tűzifa vegyesen), vagy ennek hiányában alá
rendelt minőségű hasábfa (II. oszt. hasábfa) nem áll 
rendelkezésre.

Budapest, 1915.-évi szeptember hó 11-én.
A miniszter rendeletéből:

Téglás s. k.
miniszteri tanácsos.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

(K érjük az uradalm ak t. vezetőségeit, h ogy  erdészeti létszá
m ukban beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

Földmívelésügyi magyar miniszterem  előterjesztésére az ál
lami erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámában a 
magyarországi kincstári erdők kezelésénél Kócsy János miniszteri 
tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost m inisz
teri tanácsossá, az erdőfelügyelőségi szolgálati ágazatnál Szent- 
imrey Dániel főerdőtanácsosi Czímmel és jelleggel felruházott
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erdőfelügyelőt, továbbá a magyarországi kincstári erdők keze
lésénél Bacbó János főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel fel
ruházott erdőtanácsost, valamint a horvát szlavonországi kincs
tári erdők kezelésénél Kacsanovszky József főerdőtanácsosi czím
mel és jelleggel felruházott erdőtanácsost főerdőtanácsosokká 
kinevezem; továbbá a magyarországi kincstári erdők szolgálati 
ágazatánál Csik Imre miniszteri tanácsosi czímmel felruházott 
főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi jelleget, a horvát- 
szlavonországi erdők kezelésénél pedig Zezulka János főerdő- 
mérnöknek az erdőtanácsosi czímet adományozom.

Kelt Bécsben, 1915. évi szeptember hó 10-én.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Báró Ghillány Im re s. k.
*

A m. kir. földmívelésügyi miniszter véglegesen megbízta 
Ulreich Gyula kir. főerdőtanácsost a zágrábi kir. erdőigazgatóság 
vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami 
erdőtisztek összesített közös rangsorozati létszámában:

a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágaza
tánál :  Incze Manó erdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott 
m. kir. főerdőmérnököt m. kir. erdőtanácsossá, Campean János 
m. kir. erdőmérnököt m. kir. főerdőmérnökké ;

b) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: 
Gyarmathy Mózes, Takács Miklós és Selymessy Ferencz erdő
tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnö- 
köket m. kir. erdőtanácsosokká, Hollós Gyula és Kelemen Béla 
főerdőmérnöki czímmel és jelleggel felruházott m. kir. erdő
mérnököket, valamint Egry Ferencz, Daniek Géza, Kakas Ödön, 
Sándor Elek és Katona László m. kir. erdőmérnököket m. kir. 
főerdőmérnökökké;

c) a horoát-szlavonországi kincstári erdők szolgálati ágazatá
nál : Pfeiffer Gyula erdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruhá
zott kir. főerdőmérnököt, valamint Kundrát Emil és Kayser Sán
dor kir. főerdőmérnököket kir. erdőtanácsosokká, Zudor Béla fő
erdőmérnöki czímmel és jelleggel felruházott kir. erdőmérnö
köt, valamint Labner Károly kir. erdőmérnököt 'kir. főerdőmér
nökökké ;

d) az összesített közös rangsorozati létszámban:  Thegze László, 
Vagács Sándor, Zathureczky Nándor, Erdey János, Hauszmann 
Béla, Pap András, Szabó Lajos, Fáy Ede, Közöny József, Keiner 
Rezső, Adriányi Pál, Früstök István és Bemard József m. kir. 
segéderdőmérnököket m. kir. erdőmérnökökké, és végül

Borovánszky György, végzett erdészeti főiskolai hallgatót 
díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokká.

*
A m. kir. földmívelésügyi miniszter az orsovai m. kir. erdő

hivatal kerületében Zárva Péter m. kir. főérdőőrt nyugalomba 
helyezte.

A  m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
áthelyezte Mariányi János kir. főerdőtanácsost Susákról—Vin- 
kovczére hivatalfőnöknek, Tordony Emil kir. főerdőtanácsost 
pedig Zágrábból—Susakra s ideiglenesen megbízta a susaki kir. 
erdőhivatal főnöki teendőinek ellátásával.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Volfinau Gyula 
m. kir. erdőmérnököt a liptóújvári m. kir. főerdőhivatal kerü
letéből a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kerületébe Selmeczbányára 
s megbízta a selmeczbányai m. kir. erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámába kinevezte Neumann 
István, Cs. Tóth Antal, Krizmanics Ferencz, Ütő Barabás, Popa 
János és Velics Gyula végzett erdészeti főiskolai hallgatókat 
díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokokká.

A zsarnóczai m. kir. erdőhivatal főnöke Ivozlik Ignácz m. kir. 
főérdőőrt Dobóról Zsarnóczára az erdőszámvevőséghez, Vojná-

rovszky János m. kir. főérdőőrt Zsarnóczáról Garamrévre, Rendla 
Pál m. kir. erdőőrt Bacsófalváról Dobóra, Lamperth Bálint m. kir 
erdőlegényt Garamrévről Bacsófalvára és Beszeda Lajos m. kir. 
segéderdőőrt Bakaszenesről Körmöczbányára helyezte át.

E lő f iz e té s i d íja k  n yu g tázása .

Az 1915. évi szeptember hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába: 

Kolozsvári erdőig, hd. 19.90.
1 koronát fizettek: Hegyi Lajos, Sándor Gyula.
2 koronát fizettek: Marosvécsi urad., Kottra Endre, Richter 

József, Szoták Ferencz, Kocsis Mihályné, Granzer Jenő, Rákócy 
István, Zsidó Mihály.

4 koronát fizetett: Saliga József.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczlm miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

H. Gy. Forduljon a következő budapesti cserzőanyag gyáro
sok és kereskedőkhöz: Magyar Szent Korona Országainak Bőr
ipari központja mint r. t. (V., Nádor-utcza 12. sz.): Berger Adolf 
(V., Vilmos császár-út 6 ); Bratmann Miksa (VII., Nagydiófa- 
utcza 19); Cserzőanyaggyár r.-t. (V., Vilmos császár-út 32); Hűvös 
Jakab (VL, Teréz-körút 25); vagy a következő tímárokhoz ; Mühl- 
berg Dávid (HL, Lajos-utcza 123); Rosenstock Zsigmond (Hl., Lajos- 
ntcza 123); vagy a következő bőrgyárosokhoz: Gmehling Her- 
mann (V H , Damjanich-utcza 6 ); Magyar börgyárosok eladási 
szövetkezete (V., Nádor-utcza 9 ); Wolfner Gyula és Trsa (IV^ 
Károly-körút 26). Vidéki czégeket nem ismerünk.

Egyébiránt olvassa el a kormánynak erre vonatkozó, lapunk 
mai számában közölt rendeletét.

Nagykorú. 1. Az erdőőrré való felesketéshez az erdőtörvény 
nem a nagykorúságot, hanem a 24 éves életkor betöltését kívánja 
meg feltételül. Ebből következik, hogy törvényesen nagykorú- 
sított egyén is csak abban az esetben eskethető fel erdőőrré, ha 
a 24. életévét betöltötte. Ugyanez áll a vadőrré való felesketésre is.

2. A hatóságilag felesketett erdőőr szolgálatában közbizton
sági közegnek tekintendő. Ha az erdőör szolgálatban van, szol
gálati fegyverét — nézetünk szerint — semmi körülmények 
között sem szabad elkobozni, még abban az esetben sem, ha 
vadászati kihágáson tetten érik. E tekintetben az erdőőr épen 
olyan elbírálás alá esik, mint a csendőr, határrendőrségi személy
zet, vagy a pénzügyőr; már pedig ezektől sem szabad szolgá
lati fegyverüket elkobozni.

R. J. Az erdőőri és vadőri jelvény viselésénél nem az el
nevezés, hanem a szolgálat minősége az irányadó. Az erdőőri 
jelvény viselésére tehát nemcsak az erdőőrök, hanem a főerdő- 
őrök is kötelezve vannak, mert szolgálatuk azonos természetű s 
csupán az illetők rangjában van a különbség. Az erdőtörvény 
(1879. évi XXXI. t.cz.) 37. §-ában is csak az van mondva, hogy 
ki lehet • erdőőri, holott nyilvánvaló, hogy az ott kikötött fel
tételek nélkül főerdőőrré sem lehet senkit se kinevezni. Éppen 
így van ez a vadászoknak és a fővadászoknak nevezett alkalma
zottakkal is. Ha ezek erdőőri minősítéssel bírnak, akkor az erdő
őri jelvényt tartoznak viselni, de ha csak vadőri teendőket végez
nek, akkor hordhatják a vadőri jelvényt is ; ha pedig csak vadőri 
vizsgát tettek s mint ilyenek az 1911. évi 19,426. számú föld
mívelésügyi miniszteri körrendelet értelmében fel lettek esketve, 
úgy a vadőri jelvényt tartoznak viselni. Ezt a körrendeletét 
• Az Erdő* 1912. évi 6. számában egész terjedelmében meg
találhatja.

N. I. A földmívelésügyi miniszter úr — lapunk zártakor — 
még nem adta ugyan ki a beszerzés előlegekre vonatkozó kör
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rendeletét, azonban kivonatosan közöljük lapunk más helyén a 
pénzügyminiszter úrnak ez ügyben kiadott rendeletét, hogy úgy 
ön, mint lapunk többi olvasói is tájékozást szerezhessenek a be
szerzési előlegről.

ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT j

25 éves, róm. kath., nős, magyarul és németül 
beszélő, a famérésben és csemeteültetésben jártas egyén, 
erdőlegényi, vadőri, vagy éjjeli őri állást keres. Czime 
a szerkesztőségnél megtudható. d*)

39 éves, nős, családos, reform, vallású, ép egész
séges testalkatú, hadmentes egyén, ki három év óta a 
szolyvai járásban mint útbiztos működik, uradalomnál 
erdőőri állást keres. Czime a szerkesztőségnél megtud
ható. (15.)

részesülnek. A fenti kellékeket igazoló és katonai szol
gálati viszonyukat is feltüntető hiteles okmányokkal fel
szerelt pályázati kérvények legkésőbben folyó évi novem
ber hó 15-ig terjesztendők be az alulirt állami erdő
hivatalhoz.

Máramarossziget, 1915 szeptember 14-én.
(2.) M. kir. Erdőhivatal.

Az o p á lh e g y i  uradalomban erdőőri állások kerül
nek betöltésre. Pályázhatnak oly hadmentes, józan életű, 
erélyes egyének, kik erős és egészséges testalkatuk
nál fogva a hegységi erdő és vadőri szolgálatra alkal
masak, irni és olvasni tudnak, a magyar nyelven kívül 
a német vagy a tót nyelvet beszélik és az erdészeti és 
vadászati szolgálatban kellő gyakorlattal bírnak. Aján
latok bizonyítvány másolatokkal és a fizetési igények 
megjelölésével intézendők az opálhegyi uradalom kezelő- 
ségéhez Opálhegyre, u. p. Sókút. (Zemplén m.) Után- 
nyomat nem dijaztatik. o.i

Négy polgári iskolát végzett, 28 éves, nős, re- 
formátus, hadmentes segéderdész, három évi erdészeti 
gyakorlati szolgálattal, az erdészeti, vadászati és irodai 
teendőkben jártas, amiről jó bizonyítványai vannak, 
segéderdészi vagy erdőőri állást keres. Beszél magyarul, 
németül, románul, horvátul és olaszul. Czime a szer
kesztőségnél megtudható. ue.)

44 éves szakvizsgázott erdőőr, ki úgy erdészeti, 
mint vadászati téren elsőrendű szakerő, október 1-re, 
lehetőleg uradalomnál állást keres. Czime: Illés Ignácz, 
Tállya (Zemplén m.) in.)

49 éves, róm. kath., nős családos, ép egészséges 
hadmentes erdőőr állást keres. Az összes erdészeti teen
dőkben és önálló erdőkezelésben, úgyszintén a vadászat 
terén, is kis és nagy vad tenyésztés és kezelésében teljes 
jártassággal bir. A mezőgazdálkodást teljesen érti, mik
ről kitűnő bizonyítványai és ajánló levelei vannak. 
Czime: Pál János, fővadász, Tök, u.p. Zsámbék (Pest m.) (is.)

j ü !  HIRDETÉSEK j  [ 6 j j g ) j  j
Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út

mutatója 1 *20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), a.xxrv.21.)

Pályázati hirdetmény. Máramaros vármegye 
közigazgatási gazdasági albizottságának 1274 1915. számú 
intézkedése folytán a megüresedett máj színi II. osztályú 
járási erdőőri állásra, amellyel (fokozatos előléptetéssel 
1000 koronáig növekvő) 700 kor. bér, 160 kor. lakás
pénz és nyugbérjogosultság jár, pályázatot hirdetek.

Pályázhatnak 24 éves életkoit betöltött, 40 évesnél 
azonban nem idősebb, ép, egészséges, feddhetlen életű, 
erdőőri szakvizsgát tett magyar honpolgárok. Erdőőri 
szakiskolát végzettek és románul is beszélők előnyben

Dió-, kőris-, fekete és rezgőnyár-, vala
mint gyertyán-rönkök megvételre kerestetnek. Szi
ves ajánlatokat kér Wilhelm Herbatschek, Wien, VII/3. (*.)

Egészséges 52  éves volt kertész magyar, német, 
román, mint vadász állást keres. Schneider Mátyás, 
Temesság. (Temes m ) (5.)

Erdőőr, ki a méhészethez ért, kerestetik egy erdélyi 
uradalom számára, azonnali, vagy januári belépésre. 
Előnyben részesülnek azok, a kik 40 évnél nem maga
sabb életkornak, családosak, — erdélyi illetőségűek, —- 
román nyelvismerettel bírnak. Czírn a kiadóhivatalban. <r>.)

3240 1915. sz.

Fűz- é s  n y á r fa  e la d á s  tö v ö n . Az apatini m. kir. 
erdőhivatalhoz tartozó apatini, doroszlói, bezdáni és palán- 
kai m. kir. erdógondnokságok kerületében levő vágásterü
leteken álló fűz- és nyárfaanyag 6 csoportra megosztva 
zárt Írásbeli ajánlatok utján kerül eladásra.

Az Írásbeli ajánlatok legkésőbben 1915. évi október 
hó 27-én délután 4 óráig nyújtandók be az apatini m. 
kir. erdőhivatalhoz, ahol azok a következő napon dél
előtt 10 órakor nyilvánosan felbontatni fognak.

Az eladási feltételek, az eladási csoportok megosztása 
és a kikiáltási árak, ajánlati űrlap és boríték az apatini 
m. kir. erdőhivatalnál szerezhetők be.

Apatinban, 1915 szeptember hóban.
(7.) M. kir. Erdőhivatal.

Egy 6000 holdas erdőbirtok kezelési teendőinek vég
zésére kerestetik egy oki. erdőmérnök, vagy ennek híján 
kisebb képzettségű szakértő e rd ő tis z t . Fizetési igények 
megjelölendők. Ugyanide kerestetik egy erdőől*  is. 
Fizetés évi 800 korona, lakás és egyéb járandóság. 
Ajánlatok következő ezímre küldendők: Nemes Soma, 
intéző, Diósjenő. is.
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E r d ő ő r i  á llá s ra  pályázatot hirdetek gróf Andrássy 
Sándor Onagyméltósága borbátvizi erdőuradalmánál.

Fizetés évi 800 korona készpénz, lakás, 1 * hold 
szántó, 2 drb marba tartás, tűzifa, két évenként nyári, 
évenként téli egyenruha.

A törvényes szakképzettséggel biró 40 évnél nem 
idősebb egyének sajátkeziileg irt kérvényeiket nyelv- 
ismeretük feltüntetésével november hó 1-éig alulírott
hoz adják be. Az állás azonnal elfoglalható.

Borba tviz, 1915 október 8.
TV iliid  K á lm á n ,  uradalmi erdőmester.

Jegyzéke
azoknak az erdészeti szakmunkáknak, melyek az «Az Erdő*-re 
egész évre egyszerre, vagy bár részletekben, de egy évnél már 
hosszabb idő óta előfizető erdészeti altisztek és erdőőrök által 
az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkotmány- 
utcza 6. sz.) az alábbi kedvezményes áron rendelhetők m eg:
B ölcsházi B elházy E m il : Az erdőrendezéstan  kézikönyve  

Ara 6 K.
Fekete L a jo s : A tölgy é s  tenyésztése. Ára 4 K.

* « E rd őrend ezéstan . Ára 9 E.
« * E rd őértékszám ítástan . Ára 4 K 50 f. (II. kiad.)
« • E rd észeti n yereségszám ítástan . Ára 3 K.
• • A  sz á la ié  erdők  berendezése. Ára 90 f.

F ekete L. és M ágócsi D ietz S . . E rd észeti növénytan. (I. k
lefogyott.) II. k. ára 12 K.

Gaul K aroly  : H azánk házi fa ipara . Ára 1 K 40 x. Bérmen
tesítésre 45 f. küldendő.

G ettért J ózsef: A bükk-tüzifa ro m lása  s  az ellene való.
védekezés. Ára 60 f. Bérmentesítésre 35 f. küldendő. 

H orváth S á n d o r : Erdészeti zsebnaptár. Ára -2 K. Bérmen
tesítésre 45 f. küldendő.

Kövesi Antal : E rd észeti géptan. Ára 4 K.
M árton S á n d or : A legelőerdők  berendezése, kezelése  

é s h aszn o sítása . Ára 4 E  80 f.
Pech D ezső. A külföldi fanem ek m egtelepítése. Ára 3 E 

Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Pohl János : Tangenstáb lázatok . Ára 1 E.
Jagányi K á r o ly : M agyar erd észeti ok levéltár. 3. kötet. 

Ára 20 E.
T om csányi G u sztá v : E rd e i facsem eték nevelése. Ára 3 E. 

Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Tuzson János d r . : R en d szere s növénytan. I. általános rész 

és a virágtalan növények. Ára 8 E.
Vadas J en ő : Az akáczfa  m o nográfiá ja . Ára 6 E.
Zem plén  G éza d r . : F áb ó l készített ezukor é s  alkohol.

Ara 1 E  50 £ Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Erdészeti R endeletek T á ra : 1891. (XI.) évfolyam ára 60 f. 

1896. (XVI.) évfolyam ára 50 £ 1897. (XVII.) évfolyam ára 60 f. 
1898. (XVIII.) évfolyam ára 70 1. 1900. (XX.) évfolyam ára 60£ 
1904. (XXIV.) évfolyam ára 1 E  50 £ 1905. (XXV.) évfolyam 
ára 50 £ 1906 —07. évi füzet ára 1 E  50 £ 1908. (XXVHI.) 
évfolyam ára 1 E. 1909. (XXIX.) évfolyam ára 1 E. 1910—11. 
(XXX—XXXI.) évfolyam ára 2 E. Bérmentesítésre 45 fillér 
küldendő.
A nem említett évfolyamok elfogytak.

A szerzőknél rendelhetők meg:
Fekete L. és Sóltz G y u la : E rd ő b ecsléstan . Ára 6 E. (Eapliató 

Fekete Lajos miniszteri tanácsosnál Selmeczbánya.)
M uzsnay G é z a : E rd ő ren d ezésü n k  fe jle sz téséről. Ára 5 K. 

Bérmentesítésre 45 £ küldendő. (Kapható szerzőnél Zsamóeza, 
Bars megye.)

M uzsnay G éza : Erdőrendezéstan . Ára 10 E. (Kapható szerző- 
nél, Zsarnócza, Bars megye.) Bérmentesítésre 55 f. küldendő.

Soőö J en ő : E rdészeti építéstan. I. R. (1. é s  2 . kőiét) Köz- 
ep itéstan ; egy-egy kötet ára 11 K 20 f. II. R. Ül-, vasút- 
és hidépítéstan. ára 12 K.

; lom asovszk y  I m r e : A z erdőaltiszt védkerüleli teendői.
í  Ára 1 K 50 £ (Kapható szerzőnél, Budapest, V., Zoltán-u. 16.)

Vadas J en ő : E rdő mivel éstan. Ára 7 E.
Vadas Jenő: A se lm eczbányai m. kir. erdőakadém ia tör 

ténete é s  ism ertetője. Ára 4 K. (Kapható a szerzőnél 
Selmeczbányán.)

| £gyéb olyan erdészeti művek, melyek csak teljes áron kaphatók:

B edö A lbert d r . : A m agy ar á llam  erdőségeinek gazda  
ság i é s  kereskedelm i le írása . 4 kötet, egy térképpel. (Ki 
adja a m. kir. földmivelésügyi ministerium.)

B edö A lbert d r . : Az erd ő őr vagy Az erdészet alapvonalai 
kérdésekben és feleletekben. Ára 6 K Bérmentesítésre 
55 £ küldendő. (Kapható az Orsz. Érd. Egy .-nél.)

B und K á r o ly : É rtekezések az erdőren 'de/és köréből. 
Ára 4 K. (Kapható az Orsz. Érd. Egy.-nél. |

B ék y A lb e r t : Ú tm utató erdei facsem eték  nevelésére és 
az azokk al való b án ásra . (Kapható a m. kir. földmívelés- 
ügyi minisztérium könyvtárában — Budapest, V., Országház- 
tér). Addig a míg a készlet tart, érdeklődőknek ingyen meg
küldetik.

Cséti O ttó : Á ltalános íöldm éréstau . Ára 9 K. (Kapható 
Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbányán. i

Fekete L a jo s :  Az erdők berendezése. Ara 2 E. (Kapható 
az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

Fekete L a jo s : N épszerű  erdészeti növénytan. I. füzet. 
Spórás növények. Elfogyott. — II. füzet. Mohok, edényes 
virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K. — HL füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. Bérmentesítésre 45 fillér küldendő. (Kap
ható az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

Fekete L a jo s : E rdészeti talajtan. Ára 5 K. (Kapható Joerge6 
A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

Kövesi A n ta l: G rufostatika é s  vasszerkezetek. Ára 8 K. 
(Kapható ugyanott.)

P etr icsek  A d o l f : A  m agyar b irodalom  fontosabb fá s
növényeinek m ag- é s  term ésh atározója . Ára 1 E  60 f. 
(Kapható Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbánya.)

S tark D e zső : A  vadász-vizsla. Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és gyógykezeléshez. III. kiadás. 
Ára 2 K. (Kapható a • Pátria* irodalmi vállalatnál, Budapest, 
VHL kér., Üllői-út 25 szám.)

Szécsi Z sigm ond : Az erdőhasználattan  kézikönyve. Ára 
16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

Téglás K á r o ly : E rdővédelem tan . Ára5 h 40 £ (Kapható u. o.)
Tom asovszky I m r e :  B etű soros tárgym utató az Erdészeti 

Rendeletek T áras. I—XXIV. évfolyam aihoz. Ára 1 K. 
(Kapható ugyanott.)

Tuzson János d r . : A bükkfa korh adása  és konzerválása. 
Ára 4K. (Kapható Kilián Frigyes utódainál Bu lapest, Váci-u.)

Vadas J en ő : Az árvédelm i füzesek telepítése és m űve
lése. Ára 50 f. (Megrendelhető a m. kir. földmivelésügyi 
ministeriumnál és Nagel Ottó könyvkereskedésében, Buda
pesten, Muzeum-körút 2 szám.)

E rdészeti segédtáblák. Ára 8 K. (Megrendelhető a m. kir. 
földmivelésügyi ministeriumnál.)

Erde i rovatos napló. Ára 1 K 20 £ (Megrendelhető ugyanott.)
T erm ési táblák 1886. Ára 2 K. (Kiadta Fülöp Szász-Cobnrg 

hg. erdőrendezősége, Jolsva, Gömör-megye.)

Jái.ldt*.lJ>A.ldAA.fcláAJdáAJj

|T T  V) ¥ \  ¥7' r p |7  C  17 17 felvétetnek a kiadóhivatalban 
111 l A J J  £ j  I E j O  JU  IV Budapest, V., Alkolm ány-u. 6.

'TfprTfHvr rtypt tfpt w tw *yw 'in  » r

í D IA N A  FEGYVER ATELIER

| Gothard Sándor
♦ Herény, Szombathely mellett, Vas m.
X  Lerakat: B u dapest, VI., V á czi-k örú t 61

Használati fegyverek j
120 korona ártól felfelé.

A kontinens legnagyobb luxus fegyver-raktára. ♦
Saját szerkezet — saját minták ! 

s z . ,  a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában. X

Budapest, 1915. Frauklin-Társulat nyomdája.
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IX  évfolyam. — 23—24. szám. Megjelenik minden hó 1-ón és 15-ón. 1915. deczember 15.

Előfizetési ár:

Egész évre __  _  4 K.
Fél é v r e __________ 2  K.
Negyed évre____ ___ 1 K.
Egyes s z á m ____ 20  í.

Szerkeszti:

B A L O G H  E R N Ő
m. kir. erdőtanácsos.

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Hirdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betufaj szedés másfélsze
res egységárral számitta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

Az előfizetési ár «Az Erdős kiadóhivatala czím én Budapest, V., 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét

küldésére vonatkozó reklam ácziók is.

A lap szellem i részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az E rdő i 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem  adatnak.

«Az Erdős munkatársai megfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán származó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt o ly  alap javára fordit- 
tatik, a m ely — később meghatározandó m ódon  — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog szolgálni.

T A R T A L O M .

A köztisztviselők és alkalmazottak háborús segélye.
Tölgyerdők felnevelése. (Lonkay Antal.)
Hogyan kell egy vadszegény területből vaddúsat csinálni ? (Gyön

gyöshalászi Takách Gyula.)
Gazdasági tanácsadó: Karbolineum használata gyümölcsfákon. — 

Korai burgonya termelése. — Fahamú mint trágya.
Különfélék: Olvasóinkhoz. —  A földmívelésügyi minisztérium 

államtitkárjainak kitüntetése. — Nyugdíjbiztosítás. —  Halá
lozás. — Festett fatárgyak tisztítása. —  A kókuszdióról.

Hivatalos közlemények: Az államerdészet kötelékébe tartozó és 
költségvetésileg nem rendszeresített állást betöltő alkalmazottak 
és nyugdíjasok, illetve nyugbéresek részére kiszolgáltatható 
tűzifa tárgyában. —  Félárú jegy váltására jogosító igazol
ványok kiállítása tárgyában a Kassa—oderbergi vasúton.

Változások az erdészeti szolgálat köréből
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek. ^
Tárcza. A Magas-Tátra alján. (Bársony István.)

Értesítés.
Az Erdőnek kettős füzetekben való megjelenése 

tárgyában.

Értesítjük lapunk tisztelt olvasóit, hogy 
«Az Erdő» kéthetenkénti szétküldése a há
borús viszonyok következtében nehézségbe 
ütközvén, lapunk további intézkedésig min
den hó 15-én kettős füzetekben fog meg
jelenni.

A szerkesztőség.

A köztisztviselők és alkalmazottak háborús 
segélye.

A kormány, méltányolva a köztisztviselőknek és al- 
| kalmazottaknak a háború következtében beállott rend

kívül súlyos anyagi helyzetét, az 1915/16. költségvetési 
óv első hat hónapjában viselendő közterhekről és fede
zendő állami kiadásokról szóló törvényezikk hatályának 
az 1915/16. költségvetési óv végéig, vagyis 1916. évi 
június hó végéig való kiterjesztése iránt, a magyar or
szággyűlés képviselőházának f. é. november hó 30-án 
újból megnyilt ülésén beterjesztett törvényjavaslatában 
felhatalmazást kért arra, hogy a közszolgálati alkalma
zottaknak a háború folytán szükségessé vált segélye
zésére, a pénztári készletekből 87 millió koronát for
díthasson.

A javaslatnak erre vonatkozó rendelkezéseit a követ
kezőkben ismertetjük:

A kormány által már engedélyezett rendkívüli segé
lyeken felül egyszeri segély engedélyezendő —  a had
ügyi tárcza terhére külön javadalmazást élvezők kivéte
lével —  az alant felsorolt azoknak az alkalmazottak- 

í  nak, a kik 1916. évi január 1-én a tényleges szolgálat 
kötelékébe tartoznak és illetményeiknek egészben vagy 
részben tényleg élvezetében is vannak és pedig:

a) A III— XI. fizetési osztályokba tartozó állami.és 
vármegyei tisztviselőknek. A m. kir. államvasuti al
kalmazottak A. táblázatának I— IX. fizetési osztályaiba 
tartozó tisztviselőknek. Az államvasuti rendszerű I —IX. 
fizetési osztályokba tartozó állami vasgyári és állami 
kőszénbányászati, valamint az államvasuti rendszerű 
V—IX. fizetési osztályokba tartozó posta-, távirda- és 
távbeszélő tisztviselőknek. A posta-, távirda- és táv
beszélő-alkalmazottak B. táblázatába tartozó üzemi ke
zelési alkalmazottaknak. A m. kir. állami rendőrségnél 
és a m. kir. határrendőrségnél alkalmazott polgári biz
tosoknak. Az állami gazdasági szaktanítóknak és szak- 
tanítónőknek. Az állami elemi népiskoláknál, továbbá a 
pénzügyi és a földmívelésügyi minisztériumok által fen- 
tartott vagy segélyezett kincstári elemi iskoláknál és a 
m. kir. államvasutak által fentartott iskoláknál alkal
mazott tanítóknak és tanítónőknek. A vármegyei köz-
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kórházaknál rendszeres fizetéssel alkalmazott tisztvise
lőknek, valamint a rendszeres fizetést élvező vármegyei 
utbiztosoknak. Az állami vasgyáraknál és az állami 
kőszénbányászatnál alkalmazott havidíjas tisztviselők
nek. Az állami középfokú iskoláknál évi segélydij élve
zetében álló helyettes tanároknak. Az állami iparisko
láknál évi ösztöndij élvezetében álló tanárjelölteknek. 
Az államnál és a vármegyéknél fizetési osztályokba nem 
sorozott rendszeresített állásokon alkalmazott azoknak 
a fentiekben fel nem sorolt tisztviselőknek, a kik az 1912. 
évi XXXY. t.-cz. értelmében családi pótlékra is igény
jogosultsággal bírnak. Az évi segélydij élvezetében álló 
állami és vármegyei gyakornokoknak. Az állami fize
téskiegészítésben részesülő nem állami (községi, hitfele
kezeti stb.) felső- és középfokú tanintézeti tanároknak 
és polgári iskolai tanítóknak.

b) Az állami, valamint az 1913. évi XL. t.-cz. ha- 
tározmányai alá tartozó községi és hitfelekezeti óvónők
nek. Az állami kezelőknek és kezelőnőknek. A m. kir. 
posta-, távirda- és távbeszélőnél alkalmazott kezelőnők
nek. Az állami hivatalokban, intézeteknél és vállalatok
nál, továbbá a vármegyéknél és a vármegyei közkór
házaknál, valamint az állami kőszónbányászatnál alkal
mazott clijnokoknak.

c) A rendszeres illetmények élvezetében álló állami 
és vármegyei altiszteknek és hivatatszolgáknak, ideértve 
az állami vasgyáraknál és az állami kőszénbányászat
nál alkalmazott altiszteket és szolgákat is. A m. kir. 
államvasuti alkalmazottak B. táblázatába tartozó alkal
mazottaknak. A posta-, távirda- és távbeszélő-alkalma
zottak C. táblázatába tartozó alkalmazottaknak, a fent 
b) pont alatt már. említett kezelőnők kivételével. A m. 
kir. állami rendőrség és a m. kir. határrendőrség őr- 
személyzetének. A m. kir. pénzügyőrség legénységének. 
Az állami napibéres hivatalszolgáknak. Az állami és a 
vármegyei utkaparóknak. A rendszeres illetményekkel

TÁ E O ZA .

A Magas-Tatra alján.
Irta: Bársony István.

A sunyavai völgyből igyekeztem a csorbái állo
másra.

A szél szemközt fújt, a Magas-Tátra felől. A gyor
san ügető lovak sörénye lengett-lobogott.

A Magas-Tátra mintha lélekzett volna. Hűvös áram
lások szakadoztak ki a tüdejéből; minden ilyen levegő
hullám mintha visszalökött volna.

És mégis : nincs az a delejes mélység, a mely úgy 
vonzott volna, azzal a magához rántó hatalommal, mint 
a havas ormoknak a felhőkbe nyúló láncza.

Ott volt előttem balról a Kriván, a komor bércz- 
óriás, tarajas süvegével, s hirtelenül eső meredek szikla
falával a túlsó oldalán.

Ott volt a Szoliszko. Mint a lappangó párducz, a |

nem bíró egyéb állandó állami és vármegyei alkalma
zottak közül azoknak, a kiknek az 1912. évi XXXY. 
t.-cz. értelmében családi pótlékra is igényük van.

d) A  községi és körorvosoknak. Az 1913. évi XVI. 
t.-cz. határozmányai alá tartozó községi és hitfelekezeti 
elemi népiskolai tanítóknak és tanítónőknek. A  községi és 
körjegyzőknek, továbbá a segédjegyzőknek. A rendsze
resített állandó állásokat betöltő községi közigazgatási 
alkalmazottaknak (iktató, irodatiszt, pénztári tiszt, szám
vevőségi tiszt, írnok stb.)

A törvény határozmányai szempontjából az állami 
alkalmazottakkal egyenlők a Budapest székesfővárosi 

j közmunkák tanácsánál, továbbá a kormány kezelése 
alatt álló közalapoknál és közalapítványoknál, vala
mint az állami intézeteknél és a kormány kezelése 
alatt álló közalapokból és közalapítványokból fenntar
tott intézeteknél alkalmazottak.

Minthogy a törvényben meghatározott városok állami 
hozzájárulásban részesíthetők, ha közigazgatási alkal
mazottaiknak a fentiekhez hasonló segélyeket adnak, 
ez állami hozzájárulásnak fedezésére, a javaslat értel
mében, négy millió korona hitelt bocsátanak a belügy
miniszter rendelkezésére.

Az egyszeri segély összege a következő: az a) és c) 
pont alá tartozó alkalmazott részére az alkalmazottat 
1916. évi január 1-én megillető fizetés természetével 
biró illetmény, illetőleg évi-, havi, heti vagy napidij, 
bér vagy zsold egy évre számított összegének 20% -a.

1 Ez a segély azonban az a) pontnál AOO K.-nál, a c) 
I pontnál 200 K.-nál kevesebb nem lehet. A b) pont alá 

tartozók részére 300 K ,; a d) pont alá tartozók közül 
a községi és körorvosok, továbbá a községi és hitfele- 

: kezeti elemi népiskolai tanítók és tanítónők részére, 
í valamint a községi és körjegyzők részére 400 K , a se- 
j gédjegyzők részére 300 K , az egyszeri segélyben ré- 
; szesülő többi községi alkalmazott részére pedig 200 K.

I mely váratlanul a királytigrist látja maga előtt, úgy 
torpant meg a Kriván alatt, szakadékos gerinczét meg- 

, görbítvén.
Mellette jobbról a Bástya. Széles háta a nílusi 

vízilóé; hengeresen terpeszkedett, süppedt bele roppant 
súlyával a hajdani jégárak kőágyába.

Túl rajta a Tátracsúcs. Mint a birkózni vágyó akro
bata a «rajta# előtt: úgy feszítette dudoros rettentő 
izmait.

Láttára a Tupa félénken húzta meg magát; a Kon- 
csiszko pedig dermedten hajlott előre, úgy leste, mi 
történik.

A gerlachfalvi mammuth, a Ferencz József-csucs, 
hideg közönynyel emelkedett valamennyi fölé, s végig 
lenézte őket.

Csak a lomniczi gigász, a szomszédja, lehetett hozzá 
méltó; ez a megvert hős, a ki annyi ideig volt itt ki
rály a hatalmasok között, a míg egyszer le nem vettek 
a koronáját s rá nem tették annak a fejére, a kit még 

j  nálánál is jobban megilletett.
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a segély, mely Í916. évi január 1-étó'l kezdve tiz 
egyenlő előzetes havi részletben fizetendő és minden 
állami, törvényhatósági, vagy községi adó alól mentes, 
tehát jövedelmi adó alá sem esik.

Vita esetén a közigazgatási hatóság és másodfokon 
a miniszter (a legfőbb állami számvevőszék elnöke) ille
tékes a döntésre.

*
Kétségtelen, hogy a mostani nehéz megélhetési vi

szonyok közt, mikor az elsőrendű élelmic2ikkeken kívül, 
csaknem minden életszükségleti czikknek a háború 
előtti ára 100—200, sőt több perczenttel is emelkedett, 
a 20%-os segély elenyészően csekély, különösen ha 
figyelembe vesszük, hogy az állami alkalmazottak java
dalmazása még normális viszonyok közt is olyan kevés, 
hogy abból, a legkörültekintőbb beosztással és a leg
nagyobb takarékossággal tudnak csak megélni, mégis 
ezt a csekély segítséget is köszönettel kell fogadnunk 
abban a reményben, hogy a 10 hónap leteltével meg
felelő fizetésemelésben fogunk részesülni, mert hiszen 
alig hihető, hogy 10 hónap múlva —  még ha a béke 
áldásos ideje be is következik — az életszükségleti 
czikkek ára a normálisra essen vissza.

Tölgyerdők felnevelése.

Irta : Lonkay Antal.

A tölgy Magyarország legértékesebb, legbecsesebb 
fája s. nemcsak azért érdemli meg fokozott gondosko
dásunkat, mert egyike a legszívósabb és legtartósabb 
épületi és gazdasági fánknak, hanem különösen azért, 
mert az idők forgatagában időről-időre mindig több tért 
veszít; hiszen az Alföld lapáiyain elterült híres tölgy
erdők helyén most már nagyrészt aranykalászszal ékes 
búzavetés hullámzik, vagy a kukoricza emeli fel czi-

Este volt; napnyugta. A liptói havasok, túl a Kri- 
vánon, mind égtek, a mint a tüzisten mögéjük hanyat
lott s felgyujtogatta ormaikat.

A Magas-Tátra sziklaszörnyei szinte magokhoz rán
tottak, megbüvöltek.

Ott voltak sorjában, s a tűnő nap rávetette fényét 
egymással versengő ormaikra.

Meztelen gránittestökre mintha fejedelmi hermelin
köpeny rongyait dobálta volna valami pazar kincsekkel 
játszó szellem. A koromfekete, szirtek viharverte, orkán - 
szakgatta bárázdáin villogva kígyóztak a hópántlikák, s 
a mélyedéseket megfeküdte rajtok a jeges fehérség.

Csudálatos módon, így talán százezer esztendeig 
sem ismétlődve, valamennyinek a homlokán turbános 
felhőfolt csúszott végig.

Felettük s közöttük az ür mindenütt tiszta volt; —  
de mindegyik bérczóriásnak megvolt a maga felhőkoro
nája, a mit a felső légáramlás az alsóval épp ellen
tétesen nyugat felé sodort.

Lassan, méltóságosan húzódtak, keskenyedtek a kö

meres fejét. Mi erdészek eléggé sajnáltuk, hogy e világ
híres tölgyesek gazdag talaját a mezőgazdaságnak kel
lett átengednünk s csak most örvendünk önzetlensé
günknek, mert fával táplálkozni nem lehet s a mikor 
nem hadseregek, de népek háborúskodnak, az élelmiszer
készlet épp olyan fontos tényezője a hadviselésnek, 
mint a lőszer, fegyver s más hadifelszerelés készlete.

A feltételes erdőtalajon álló tölgyesekről a mező- 
gazdaság javára előbb-utóbb teljesen le kell mondanunk, 
de annál inkább ragaszkodnunk kell feltétlen erdőtala
jon álló tölgyeseinkhez s különös gondot kell fordíta
nunk ama tölgyerdeink felnevelésére, melyekbe alsó 
tenyészöveiből a gyertyán és bükk átcsap s igénytelen
ségével és szívósságával az igényesebb tölgy rovására 
területeket hódít. Másrészt nem szabad abba a hibába 
esnünk, hogy a bükk és gyertyán rovására magasabb 
tájakon erőszakoljuk a tölgy tenyésztését, hisz minden 
növénynek megvan a maga természetszabta határa, me
lyen túl a legkörültekintőbb igyekezettel is, csak kor
csokat vagyunk képesek nevelni, sőt legtöbb esetben 
czéltalan erőlködésünk kárba vész.

Kövessük mindenütt a természetszabta határokat: a 
mélyebb és erőteljesebb fennsíkokon, dombokon és elő
hegyeken majdnem teljesen elegyetlen tölgyeseket talá
lunk, feljebb haladva, a hol már a talaj sekélyebb és 
silányabb, a természet talajjavító fanemeket: gyertyánt, 
bükköt, jegenyefenyőt telepít a tölgyek közé, végül a 
napnak való kitettség, hideg szelektől való védettség 
szerint alacsonyabb vagy magasabb szintájon következ
nek az elegyetlen bükkösök és jegenyefenyvesek, melyek 
minden más, fénykereső fanemet sötéten árnyas állo
mányaikból kiszorítanak s egyedül az igénytelenebb s 
hidegebb kiimát is elviselő juharnak, kőrisnek és szil
nek adva helyet.

Elődeink nemtörődömségének és hanyag kezelésének 
tulajdoníthatjuk azonban, hogy a tölgy tenyészet övén,

dök odafent; s egyszer csak a sok török turbánból ma
gyar sastollas kalpag lett. A felhőjáték még akkor sem 
állott meg. Oszlott-foszlott a köd a bérczcsúcsok fölött, 
s addig foszladozott, hogy lengő árvalányhaj lett belőle, 
a mire a láthatatlan nap még rámosolygott az égő 
hegysor mögül.

S ekkor a rideg szirtek mintha megélesedtek volna, 
elkezdtek egymással versengeni.

Ki a le g é n y ? !...  Ki birja tovább fényes ragyogás
ban megtartani az ő árvalányhaj - díszét ? ! Ki fogja meg 
a maga számára legtovább a Napot, a kinek a mosolya 
piros rózsát fakaszt a havas ormon ?!

Eleinte minden csúcs ragyogott; — a nagy fekete 
kő-óriások fejét buján koszorúzta a napszállati rózsa.

Azután kezdett egyik-másik halványodni. A fény fo
gyott. A homály erősödött. A szegény kis Tupán már 
kialudt a misztikus lidérczláng; s a Koncsiszko és a 
Szoliszko most küzdött egyforma erővel, hogy a holt
versenyből legalább egy fél másodperczCzel törtessen 
előre diadalmasan.
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magasabb szintájakon a sűrű lombú bükk, alacsonyabb 
szintájakon pedig az elpusztíthatatlanul sarjadzó gyer
tyán foglalja el a nemes tölgy helyét s a- ledöntött 
óriások hajdani uralmát csak a visszamaradt hatalmas tüs
kök hirdetik, melyek mintha azért korhadnának oly lassan 
és hosszú időn át, hogy a gondosabb, számítóbb utókor
nak megmutassák azokat a határokat, melyeken belül más 
fanemekkel elegyesen vagy elegyetlen tiszta állományok
ban hasznothajtóan telepíthető és nevelhető a tölgy.

Azt is elődeink hanyagságának köszönhetjük, hogy 
mai vágható korú tölgyeseink nagy része sarjról kelet
kezett, hogy a legértékesebbnek látszó törzsek bélkor
hadtak, vagy azok műfául való feldolgozását, a fa tes
tébe benőtt s elkorhadt ágcsonkok teszik többó-kevésbbé 
lehetetlenné.

De ne vádoljuk túlságosan az elődöket, hiszen ez
előtt száz esztendővel még álmodni sem lehetett olyan 
világforgalomról, a közlekedési eszközök olyan tökéle
tességéről és sűrű hálójáról, melyeknek segélyével ma, 
legalább is az alant fekvő tölgyerdők minden termését 
czéljának megfelelően kihasználhatjuk és elszállíthatjuk. 
Hajdan a községek közelében fekvő tölgyesekből, ha a 
község lakói épületi- és haszonfa-szükségleteiket fedez
ték, a többit tüzelőfául használták; ki törődött akkor 
különleges haszonfagazdálkodással, mikor megfelelő köz
lekedési eszközök hiánya* miatt, még a legértékesebb tör
zseket sem voltak képesek távolabb fekvő vidéken értéke
síteni. De meg azért se vádoljuk elődeinket, mert még most 
is igen sok olyan erdőgazda van, ki tölgyeseinek hanyag 
kezelésével pótolhatatlan veszteséget okoz utódainak.

A tölgyesek nagymérvű pusztulása és faanyaguk ke
resletének és árának hovatovább fokozottabb emelkedése 
kötelességünkké teszik, hogy ott, a hol tölgyerdőt hasz
náltunk ki, ne csak biztosítsuk a tölgyesek fennmara
dását és uralom raj utását, de kötelességünk minden esz
közzel különösen odahatni, hogy az a tölgyerdő, melyet

A többi gigász mellett mind a kettő «letört». — 
Szinte mámorító, vad és szenvedélyes zúgást hallottam 
a bérezek felől. A versengés lázának a zaját. oBajta! 
Rajta! Ne hagyd magadat, vén Kriván! Most te rajtad 
a sor! Nézd, hogy lobog még a Tátracsúcs ?! Nézd a 
két nagyhatalmat is, a büszkéket: a lomniczit, meg a 
gerlachfalvit; hogy égnek! Kolosszus testök mintha 
kinyúlnék, megdaliásodnék, a Nap után néznek; fejő
kön ott az izzó glória ; a Tátracsúcs egyszerre ragyog- 
tatja dúsgazdagságát, csudás diadémjét minden tagján 
dobzódva elszórt gyémántkincseit. Azok még birják! 
Azok mellett te elbukol, öreg csont!»

És csakugyan, a Kriván is kezdett homályosodni; — 
a ragyogó fejdíszért már csak hárman versengtek. 
A küzdelem tartott, s azalatt az égbolt nyugatról kelet
nek egyre halványodva, megmutatta, milyen lehet a 
pokol mezőin a göröngyös szántás, a mit vasércz ké
kesen barna talajába tüzeke hasogat barázdásra. Az ég 
a liptói havasok irányában sűrűn bárányfelhős és ez a 
felhőzet ezerránczú; a ránezok szabályosan futnak egy-

felnevelünk, lehetőleg minél nagyobb tömegében hibát
lan és értékes műfát szolgáltasson.

Azzal, hogy az ilyen erdőben helyesen vezetett fo
kozatos felújító vágásokkal a magavetést előmozdítottuk 
s ennek kisebb-nagyobb mérvű sikerülése után, a még 
mutatkozó hézagokat csemete-ültejéssel pótoltuk, csak 
az első czélirányos lépést tettük meg, mert ha az így 
felújított erdőt magára hagyjuk, a lágylombfák, a fölös
leges számban betolakodott bükk és gyertyán és a gyor
san növő tölgysarjak, a legbecsesebb, magról kelt tölgy
fiatalosnak nagyrészét elnyomják s értékes fa csak ott 
fog teremni, a hol a fentemlített nem kívánt elemek 
gyéren állanak.

Kisérjük csak figyelemmel a felújult tölgyesek növe
kedését. Mielőtt az öreg erdőt fokozatos felújító vágá
sokkal — különösen, ha a makktermés soká várat 
magára — letaroltuk volna, a vágás már tele van 
tölgysarjakkal, melyek a taroló vágás után a napvilág 
teljes élvezetében fokozottabb fejlődésnek indulnak; 
ekkor már a vágást a lágylombfák is ellepik s a tölgy
sarjakkal együtt nyomják a magról kelt vagy ültetett 
csemetést, melyek között a szintén magról kelt, igény
telenebb bükk- és gyertyáncsemeték is tért hódítani 
igyekeznek. Az egyes tüskök körül kifejlődött tölgy
sarjak felfelé, de nagy mértékben minden oldal felé 
terpeszkedően növekedve, évről-évre nagyobb területet 
foglalnak el s alattok a műfatermelésre hivatott cse
metéé előbb csak oldalt hajlik, később nagyrészben ki
vész s a mi még megmarad belőle, az vékonyan fel
nyurgul, s ha már teljesen el nem csenevészesedett, 
erőteljesebb növekedésnek csak akkor indul, a mikor a 
sarjak növekedésének hanyatlásával, kicsinyke koronáját 
napvilágra volt képes hozni. Ha tehát a felújult tölgy
erdőt értékes erdővé akarjuk nevelni, szerető gondos
sággal kell a magról kelt, vagy ültetett fiatalost felfelé 
törekvésében gyámolítanunk.

más mellett, miDt a szántás barázdái; s a barázdák 
élét izzóvá égeti a Nap tűzekéje.

Ebben a keletfelé elvesző pirosságban egy nagy 
opálváza látszik. A felhőjáték szeszélyes munkája az. 
Alabástrom a talapzata; enyhén-tompán szivárványos 
maga a tündéredény, a miből fehér labdarózsa és für
tös ákáczvirág bokrétája nő k i . . .

Tátracsúcs! Szépséges Tátracsúcs, hogy elhalványod
tál egyszerre!. . . A gyémántékszerek kékes hócsíkokká 
s apró fehér foltokká válnak rajtad. Még csak a két 
utolsó szorítja egymás mellett a versenyt a napfényért ; 
s közülök is egy másodperczczel tovább ragyog a ki
rályi homlok, a gerlachfalvi, hogy aztán az isteni ko
médiának egészen vége legyen.

Este van, este van !
Esti harangszó ideje.
Az égen még csak egyetlen kis fényesség látszik; — 

egy picziny felhőfolt, a mely jóval magasabban úszhat 
a többinél.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



23— 24. sz. AZ ER D Ő . 185

Első közbelépésünk ideje akkor következik el, a mi
kor a lágylomb fák, a tölgysarjak s a nem kívánt meny- 
nyiségben fellépő gyertyán és bükk, már értékesíthető 
rőzsefát adnak. Ennek a vékony méretű faválasztéknak 
a kiszedése — hacsak a vidéken nem nagyon drága a 
tüzelőfa — sok költségbe kerül, mert a kivágott fa
anyagot, nehogy a fiatalosban a fát szállító fuvarosok 
érzékeny kárt tegyenek, az utakhoz kell közelíteni. Ott, 
a hol ez a vékony faanyag csak olcsó pénzen kél el, 
úgy segítünk magunkon, hogy a kivágásra s a kivágott 
faanyagnak az utakhoz való közelítésére vállalkozók 
munkáját fával fizetjük, például minden második fa
rakás a munkásé. De e tisztogató gyérítést akkor is 
meg kell tennünk, ha a kivágott faanyagot a termelési 
munka fejében teljesen ingyen adjuk.

A kivágandó faanyag kijelölésénél mindenkor a mag
ról kelt tölgyfiatalos érdeke lebegjen szemünk előtt, a 
mi nem azt jelenti, hogy fiatal erdőnkből minden nem 
kívánatos fanemet kivágjunk, sőt ellenkezőleg, téresebb 
hézagokat nem szabad hagynunk, mert különben túl
ságosan szabad állásba került fiatal tölgyeink, a helyett, 
hogy törzseiket felfelé növelnék, a műfára való alkal
masság kárára hatalmas oldalágak kiterjesztésével fog
ják a hézagokat bezárni. Legnagyobb hézagok a tuskók 
körül erőteljes növekvéssel kifejlett sárják kivágásával 
keletkeznek; azért nem szabad minden tuskó körül az 
összes sai’jakat kivágni, hanem csak azokat, melyek 
oldalt terpeszkedve a magról kelt fiatalost fojtogatják, 
azért a sarjesoport közepén egyenesen felfelé nőtt sar- 
jak közül 2—3 olyan sarjat hagyunk állva, melyek nem I 
a tőből, hanem a gyökérből nőttek ki. Ugyanis arra az 
eshetőségre is kell számítanunk, hogy hézagosabb he
lyeken egyes sarjhajtásokból törzseket kell nevelnünk s 
tudvalevő dolog, hogy a gyöksarjak mindig egészsége
sebb törzseket nevelnek, mint tősarjak, melyeknek tö
vébe az anyatuskók korhadása rendszerint áthatol. Hé

Léghajó alakja van; — nézem a gömböt, a mint 
csillogva halad ismeretlen-bizonytalan útján; — alatta 
van a kosár, a mit ködszálak kötnek össze a gömb
bel . .  .

Mindez csak képzelődés.
A valóság itt van előttem, ezekben a komor bércz- 

óriásokban, a melyek egyre élesebben rajzolják bele 
körvonalaikat az égboltozat nagy ürességébe.

A mikor ember még nem volt a földön, ezek már 
itt voltak, s ilyenek voltak akkor is; —  millió évesek 
és mégis fiatalok; egyformák s ugyanazok. A Nap meg
sütötte a meztelen festőket, a hó belepte őket s a vihar 
lesöpörte rólok a havat. Állották mindezt akkor is, mint 
most; —  és versengtek az utolsó napsugárért minden 
alkonyaton, — s minden hajnalon a Nap első csókjáért.

A verseny vége mindig ugyanaz volt; a Tátra szel
lemei akkor is felsüvítettek a szél kürtjével: «vén Kri- 
ván, öreg csont, lemaradsz!#... Csakhogy nem volt, a 
ki hallja és megértse.

És ha majd nem lesz már ember a világon, akkor

zagosabb helyeken a lágylombfákat, a gyertyánt és 
bükköt sem szabad teljesen kivágni, hanem a fiatal 
állomány záródását olyan mértékben igyekezzünk fenn
tartani, hogy a tölgyegyedek oldalágainak fejlődését 
lehetőleg megakadályozzuk.

A tisztogató vágást követő 8— 10 év múlva a fiatal 
erdő ismét záródik, akkor a feleslegessé vált tölgysar- 
jakat és egyéb fanemeket, melyek most már vékony 
dorongfát adnak, ismét kivágjuk, ugyanekkor kivágjuk 
a rossz növésű és beteges törzseket is.

Ezután a legszebb reményekre jogosító fiatal töl
gyesünket olyan sűrű záródásban tartjuk, a milyet csak 
kibír, mert egyenes, ágtiszta és hosszú növésű törzsek 
csak sűrű záródásban nevelhetők. így jut gondosan 
nevelt tölgyesünk zárt állásban, szépen kifejlődött tör
zsekkel a középkorba. Ekkor körülbelül az ötvenéves 
korban következik a rendes áterdőlések ideje, a mikor 
is első sorban ismét csak a rossz növésű, elnyomott 
és hiányos koronájú törzsek szedendők k i; nagyobb 
hézagok nyitásától ezen áterdőlés alkalmával is óva
kodnunk kell, nehogy a koronák hirtelen elágasodjanak; 
egyáltalán a többszöri áterdőlésnél az a szempont ve
zesse a kiszedendő fákat kijelölő erdőgazdát, hogy a 
szép magas törzsre nevelt fák koronái minden irány 
felé egyenletesen fejlődjenek s az egyenletesen nőtt ko
ronák lehetőleg záródjanak; így érhetünk el a vágatási 
korban nemcsak magas, de vaskos és hengeres törzsű, 
igen értékes tölgy érd őt.

Hogyan kell egy vadszegény területből vad- 
dúsat csinálni?

Ir ta : Gyöngyöshalászi lakách Gyula.

Egy vadászterületnek vaddússá tételéhez az az első 
és legfontosabb teendő, hogy a vadőrök hajnalban és

is minden csak úgy lesz itt, a hogy most van. Feketék 
lesznek a gigászok s komorak; —  hó lepi be őket; 
egyre több hó, mert elfogy lassanként a föld élete.

Akkor már csak a szirtek világa gyarapodhat; a 
bérez még nagyobb lesz, mert lekopik róla minden 
élet; meztelen lesz egész a sarkáig.

És senki se fogja tudni: melyik volt a Kriván, a 
Tátracsúcs, a Bástya; a leghatalmasabb is névtelen 
lesz köztök.

Az utolsó emberrel minden elmúlik, a mit rólok a 
tudás és a képzelet valaha szájról-szájra adott.

Következik a nagy kietlenség, a melyben hiába óriá
sok a szirtek, senki se tudja már azt; hiába süt a Nap, 
senki se érzi már azt.

Még képzelet sincs többé, a mely megsejtse a kő- 
szirtek e babiloni tornyainak a lelkét, s hallaná, mint 
biztatja a hatalmasokat: «ne hagyd magadat! . . . Vén 
Kriván, öreg csont, te! !# . . .
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estefelé, nemkülönben holdvilágos éjeken (főként szom
bat este és vasárnap reggel) járőrszolgálatot teljesítsenek. 
Napközben pedig vassal, méreggel, tacskóval vagy foxi- 
val kövessenek el mindent, hogy a területet a rókáktól, 
nyestek, görények, menyétek, kutyák és macskáktól meg
tisztítsák, állandóan pusztítva a légi rablókat is. E nél
kül hiába minden önmegtartóztatás, telepítés, mert a vad 
mind-mind, ezeknek a gyomrába vándorol. Elgondol
hatjuk, hogy vájjon gyakorol-e kíméletet, önmegtartóz
tatást az a házimaeska, a mely egy fészekalj fiatal fo
golyra veti magát? Nem! A róka, kutya, macska elfo
gyasztja a fiatal nyulakat, foglyokat, fáczánokat s a var
juk, szarkák megiszszák a tojásokat, a mit a nyestek, 
menyétek még meghagytak. Ám a fiatal vadpecsenyét 
sem vetik meg ezek a gaz légi zsiványok. Danaidák 
hordóját, a kártékony vadak gyomrát töltögeti az a te
nyésztő, a ki egy alapos razzia előtt vadat telepít!

A gyors és tökéletes dúvadirtás legjobb kulcsa: a ma
gas prémiumok! a prémium nem kidobott pénz, hanem 
hasznot hajtó befektetés és csak az első évben okoz 
nagyobb kiadást. Ha a vadőrök írásban kapják, hogy 
minden elpusztított kopóért 10 korona, kuvaszért, róká
ért, nyestért, görényért, macskáért, menyéiért 2 korona 
és a vad bőre, varjúért, szarkáért 20 fillér a prémium, 
akkor éjét napot egygyé téve fognak dolgozni.

A gazdátlanul csatangoló kutyák és macskákon kí
vül —  melyek szabadon lelőhetők (1883: XX. tcz. 14. §) — 
van még egy immunitást élvező ellensége a vadállo
mánynak: a pásztorok, nyáj őrök kutyái. Ám ezen is 
lehet segíteni prémiummal. A vadászatról szóló 1883. 
évi XX. t.-c. 16. §.-ának utolsó kikezdése ugyanis azt 
mondja, hogy: «A vadászatra jogosítottakon kívül sen
kinek sem szabad a területre bármi fajú ebeket bocsá
tani; kivétetnek a nyájőrök, kik, azonban kötelesek 
ebeik nyakára oly nehezéket függeszteni, mely első 
lábaik térdein alul 3 centiméter távolságra lóg alá.# 
Ugyanezen törvényczikk 32. §-a pedig így szól, hogy: 
«a ki ebét valamely reá nézve tilos vadászati térre viszi, 
úgyszintén az is, a ki a nyájőrző ebekre vonatkozó in
tézkedés (16. §.) ellen vét, 1 forinttól 10 forintig bün- 
tettetik.# A 33. §. végül úgy intézkedik, hogy «a ki
hágások ismétlése esetében a büntetés megkétszerezendő 
oly módon, hogy a kiszabandó pénzbüntetés a megelőző 
esetben alkalmazottnak mindig kétszeresét tegye.#

No most már a vadőrök csinálnak egy szabályszerű 
(legalább 35 cm. hosszú és 4 cm. átmérőjű) kolonczot 
s látogatást tesznek véle minden pásztor, gulyás és 
kanásznál s bemutatva a mintát, elrendelik a kutyák
nak hasonló nehezékkel való azonnali felszerelését.

Ezután naponkint megvizsgálják a kutyákat s ha 
hiányzik, vagy nem szabályos a koloncz (egy szivar
nagyságú és teljesen a nyakhoz tapadó jelvénynyel szok
ták kifigurázni a törvényt), mindennap —  mint külön- 
külön kihágást — addig jelentgetik be az illetékes ha
tóságnál (szolgabiró), míg a büntetési összeg, a folyto
nos duplázódás által, oly magasra fel nem szaporodik, 
a mitől meglágyul a legnyakasabb juhász is. Persze a 
vadőröknek minden feljelentés után 1 korona üti a mar- j

kát. Húsz koronát sem fognak kifizetni s minden kuva
szon ott lesz a koloncz, a mi elveszi a kedvét a vadá
szattól.

Ezzel a tisztítási munkálatokkal egyidejűleg kell 
megteremteni a vadállomány mentsvárait: a csendere
seket ! A nyúl csak elvaczkol a legelőn és szántásokon 
is, de a fogoly, fürj, fáczán nappal mind odamenekül 
a nap melege és a lárma elől. A fáczánnak pedig egye
nesen szüksége van a bokrokra, fákra, a mire éjjel fel
gallyaz, mert az bizony nem hál a földön. A fészkelés- 
hez fogolynak, fáczánnak egyaránt szükséges a csende
res. No meg aztán hol húzza meg magát apró csibéi
vel, mikor kering a héjjá s kiömlik a legelőre a tenger 
juh és liba?

Tessék tehát az összes nádasokat, sásos helyeket 
minél több és magasabb fűzfákkal, nyárfákkal beültetni, 
A fűzfakarót csak le kell verni és mind kizöldül, gyö
keret ver, tehát nincs vele sok baj.

Ezenfelül itt is, ott is — minél több helyen, antul 
jobb — 2—3— 5 holdas vízmentes darabokat a talaj 
minősége szerint akáczczal, nyárfával, kecskefűzzel 3 mé
ter távolságban ültessünk be. A fák közei fagyal-bok- 
rokkal, spartiummal és csicsókával töltendők ki. Az 
akáczmagot, fagyalbogyót és csicsókagumót a fáczán 
nagyon szereti, a spartium pedig a nyúlnak szolgál 
zöldtakarmányul télen, ha nagy a hó s búvóhelyül min- 
deniknek.

Ezekbe a csenderesekbe nem szabad soha puskával 
lépni, sem vizslát beereszteni! Menhelye, szentélye le
gyen ez mindig a vadnak s ezt maga a vad is érezze, 
tudja, hogy ha oda menekül: bántódása nem esik! De 
a csenderesek legyenek a szárnyasvad etetőhelyei is; 
ott állítandók fel szobanagyságú tisztásokon az etetők. 
Az ősz végétől kezdve pedig legyen minden etetőben 
ocsu, aprószemű tengeri s a fagy beálltával arasznyi 
magasan: pelyva. Mert a szárnyasvadnak nem a hó a 
halálos veszedelme, hanem a hideg. Akár milyen nagy 
is a hó — ha csak nem borítja vastag, kemény ké
reg — a fogoly, fáczán talál, kapar magának annyi ele- 
séget a gazosokban, őszi vetéseken, hogy eltengeti életét 
vele, de- a nagy hideg, a 15— 18 fokos hideg tönkre
teszi. Az az aránylag piczike test hamar kihűl, meg- 
gémberedik s felborzolt tollal addig gubbaszt egy hely
ben — eleség után sem nézve — míg megfagy, elpusz
tul. De ha van az etetőkben pelyva s abban mag, ak
kor vígan vannak a mi madaraink, oda se néznek a hi
degnek, télnek! Jól megtömik a begyüket az ocsuból s 
azután beássák magukat nyakig a meleg pelyvába s 
tőlük ugyan szakadhat a hó, fütyülhet a fagyos szél.

Az etetőkbe a mag mindig az enyhébb déli órák
ban szórandó ki, hogy az onnan elriasztott vad addig 
se szenvedjen, míg ismét visszabujhat a meleg palo
tába.

Az etető készítéséhez nem kell más, mint 3 lécz, 
egy nyaláb babkaró s 2 kéve nád. 2 darab 1V® méte
res léczét, vagy karót egymástól 1 méter távolságra — 
a vidék állandó szélirányzatával keresztbe — leverjük, 
úgy hogy 1 méter kiálljon a földből. Ha tehát nyugati
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a leggyakoribb, a hófúvást csináló szél: akkor az egyik 
karót délnek, a másikat tőle 2 méterre északnak ver
jük le. Erre a léczre ráfektetünk egy 2 méter 10 vagy 
20 cm. hosszú léczet s azt rádrótozzuk, vagy 2 szeggel 
leszegezzük. Mikor ez a kapu készen van, veszünk 
5— 6 darab 2 méteres babkarót s egyenlő távolságban 
ráfektetjük, úgy hogy egyik vége a kapu tetején, másik 
vége — szemközt a széliránynyal —  a földön nyugod
jék s jól odadrótozzuk mindeniket a vízszintes léczhez. 
Azután veszünk ismét 5— 6 babkarót s egyenlő távol
ságban keresztbefektetjük az előbbieken s 5— 6 helyen 
ledrótozzuk. Erre a tetőszerkezetre végül nádat vagy 
zsúpszalmát terítünk. 3 ledrótozott babkaróval leszorít
juk s kész az etető, a hómentes, széltől védett etető.

Mielőtt azonban ocsut, pelyvát hintenénk bele, egy 
igen fontos dolgot kell elintéznünk. Nevezetesen a hol 
varjú, szarka van —  és hol ne volna -— azok mind 
odacsőaülnek az etetőkhöz s a foglyokat, fáezánokat ki
zavarva, megeszik a magot az utolsó szemig. Hogy 
tehát ne ezeknek a fekete rablóknak tömjük a bogyót 
és a foglyainknak békességet teremtsünk, fel kell állí
tani egy madárijesztőt. De nem valami babát, a milyent 
a népek a répaföldeken szoktak felállítani a fővad el
vesztésére s a melynek rendszerint az a sorsa, hogy 
valamelyik kiváltó szarvasbika, kaján mosolygás közt, 
úgy oldalba löki, hogy kalimpálva terül el a földön — 
hanem egy valóságos döglött varjút. Ahány etetőnk 
van, annyi varjút lövünk s minden etető fölé egy, az 
etető kapuja közepén leszúrt, jó magas babkaróra fel
tűzünk egyet.

Még a környékét is károgva fogják elkerülni az 
élők ?

Nagy hóban a szegény nyulakról sem szabad meg
feledkeznünk. Friss havon, ha az egymást keresztező 
sűrű nyúlnyomokat megfigyeljük, azt fogjuk tapasztalni, 
hogy a szegény nyulak, a fehér hómezőből kiemelkedő, 
minden sötétebb pontot: bokrot, kórót, határkövet fel
keresnek körül tapogatják, hogy nem valami harapni- 
való-e? Erre a szokásukra támaszkodva, a legczélsze- 
rűbb a terület minél több pontján kis katonaporcziókba 
kötött herét, szénát kitenni, vagy */* méteres karóra 
ráakasztani. Micsoda szoarék, pofozkodások folynak le 
holdvilágos éjjelen egy-egy ilyen kis szénaköteg mellett! 
Nagyon kitűnő eledel a káposztatorzsa, káposztagyökér 
és a földbe elvermelt répalevól is.

Szorgalmas munka, nagy önmegtartóztatással űzött 
vadászgatás után beköszönt a karácsony hava. A terület 
rendben van, az etetők, csenderesek készek s ragado
zónak még hírmondóját sem látni. Ha nincs hó, de- 
czember közepéig még vadászgatunk az «aranyos farkú» 
foglyokra, de 15-én mindenki elcsomagolja a 12-es se
réttel töltött töltényeket, miután beállt a házi tilalom, 
mert érkeznek a megrendelt tenyészfoglyok. Január el
sejéig már csak nyúlra szabad vadászni. Addig még el- 
elpukkanik pár 6-os, 4-es patrón, porzik, repül a szőre 
pár hosszúfülünek, de azután: ácsi! Szegre a puskát, 
mert jönnek a tenyésznyulak.

Igen, mert minden előrelátó és tapasztalt vadász

deczember közepére hozatja a foglyot és január else- 
jóre-másodikára a nyulat, nem pedig, mint a legtöbben 
szokták, februárra, tavasz fakadtára! És vájjon mi lehet 
annak az oka, hogy mégis annyian ezt a hibás elvet 
követik? Arra is rámutatunk: az önzés és a helytelen 
okoskodás ! A tenyésznyulakat azért hozatják — sok
kal drágább pénzen — februárban, mert januárban még 
szorgalmasan vadászni akarnak azon a területen, a mely 
telepítésre szorult. De mikor oly szép mulatság és olyan 
vadászias dolog a hasas nyulakat lövöldözni, hogy bi
zony kár volna annak a még megmaradt kevés és párzó 
nyúlnak kegyelmet szavazni.

No meg aztán kár volna megengedni, hogy azok a 
tenyésznyulak valahogy rósztvegyenek a januári üzeke- 
désben! . . .

Ez az önzés. A helytelen okoskodás pedig az, hogy 
a tenyészvad télen elpusztul, tehát februárra, ha lehet 
márcziusra kell hozatni, mikor kitavaszodik. Hát vájjon 
ott nincsen tél, a hol a tenyószvadat befogják? Dehogy 
nincs, ott épp olyan tél van, sőt néha még erősebb, 
s lám mégis él. Ha én jól elkészítem, etetőkkel fel
szerelem a területemet, nálam jobban, biztosabban ki
bírja az a vad telet, mint a befogás helyén, a hol talán 
nincsen annyi és olyan etetője és becsülete!

Egyedül a fáczán késői hozatala indokolt, mert leg
alább nincs ideje elcsavarogni a párzásig, de csakis 

■ azért.
Mielőtt letennénk a tollat, még azt akarjuk elmon

dani, hogy miként kell kiereszteni a hozatott tenyész- 
vadat. Sokan egyszerűen lefejtik a kosarat borító zsá
kot, vagy kinyitják a ketrecz ajtaját s a ló ! Persze, 
hogy az embertől halálra rémült szárnyas felszáll a ma
gasba s elrepül a pokolba, a nyúl pedig meg nem áll 
a harmadik határig.

A szárnyas vadak kieresztése körüli eljárás a követ
kező : A szállítókosarakat elviszszük egy-egy etetőhöz s a 
tető széle alá leteszszük. A kosárra ráteszünk egy deszka- 
födőt s alatta a kosár belső felén felvágjuk a zsák öl
téseit. A felvágott rész közepére rákötünk egy vékony 
80— 100 méteres spárgát s annak másik végét a ke
zünkbe fogva, eltávozunk 80—100 lépésre az etetőtől 
s jól elbújunk. Ott várunk egy kis negyedórát, míg a 
vad megcsendesedik s akkor elkezdjük lassan húzni a 
zsinórt. A zsáktető felvágott fele felhajlik, félretolja 
a deszkafedőt és a kosár fele szabaddá válik. A foglyok 
egy pillanatig meglepődve s elvakulva bámulják az eget, 
majd szépen egyenként kiugrálnak a kosárból az ete
tőbe s miután nem látnak senkit, szépen elkezdenek 
tollászkodni, csipegetni s azután elódalognak gyalogosan 
a sűrűbe. Egyetlen darab sem repül el s mindegyik azt 
is tudja, hogy hol az etető!

A nyulak ketreczét a csenderes szélében helyezzük 
el s ha hasonlókép járunk el, mind benn marad a csen
deresben.

A foglyok, fáczánok párzási ideje alatt a vadőrökre 
egy igen fontos munka vár, a mi az időjárás után a 
legjobban befolyásolja a szaporulatot. Egy vizslával 
ugyanis minden nap sorba kell venni a heréket, luczer-
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nákat, réteket, bükkönyös zabtáblákat, egyszóval min
den olyan veteményt, a mi zölden lesz lekaszálva s az 
ott megtelepülni, fészketrakni szándékozó vadat állandó 
nyugtalanítással arra kell kényszeríteni, hogy más oly 
fószkelési helyeket válaszszon, a hol a kotló fogoly vagy 
fáczán nyakát el nem nyiszszenti a kasza, vagy le nem 
vágja fölüle a takaró zöld sátort.

Gazdasági tanácsadó.
Karbolineum használata gyümölcsfákon. A kar- 

bolineummal különböző vidékeken folytatott kísérletek, 
hol jó, hol pedig rossz eredménynyel végződtek. Sok 
gyümölcsfa a karbolineum használata következtében 
tönkre ment, vagy pedig megsérült. Ez a kedvezőtlen ered
mény a karbolineum használatától sokakat elkedvetlení
tett, sőt még szakemberek is teljesen mellőzni kezdték.

A karbolineumnak ez a mellőzése azonban, a mint 
azt a geisenheimi kísérleti telepen szerzett tapasztala
tok igazolják, nem jogosult, mert az idejében és helye
sen alkalmazott karbolineum, különösen a paizstetvek 
elpusztításánál, értékes rovarirtószernek bizonyult. A kí
sérleti telepen kivált a körtefák szenvedtek sokat a 
paizstetvektől, melyek közül többet teljesen tönkre is 
tettek. A használt különféle rovarirtó szerek közül 
egyik se vált be, mire azután a karbolineummal tet
tek kísérletet, a mi jónak is bizonyult, mert a 30—40%-os 
karbolineumoldatt al (30—40 rész karbolinem, 70—60 
rész víz) bekent fákon az összes paizstetvek, valamint 
egyéb kártékony rovarok is, a melyek a fa törzsén és 
ágain tartózkodtak, teljesen elpusztultak. Azok a fák, 
a melyek addig a paizstetvek miatt alig hajtottak és 
csak kevés, értéktelen gyümölcsöt hoztak, a karbolineum 
alkalmazása után újra el kezdtek hajtani és sok, érté
kes gyümölcsöt termettek.

A karbolineumot a fa törzsének és ágainak beke- 
nésén kívül a fák permetezésére is használták és pe
dig úgy, hogy februárban a fákat egy 10— 15%-os ol
dattal permetezték be. Mióta ezt az eljárást alkalma
zásba vették, azóta a kártékony rovarok, de különösen 
a paizstetvek, tetemesen megfogyatkoztak.

A gyümölcsfák törzsének és ágainak a bekenésére 
legjobbnak bizonyult a 40%-os karbolineumoldat, 
mert a gyengébb oldat már nem pusztítja el teljesen 
a paizstetveket. A permetezéshez azonban már legfel
jebb csak 15%-os oldatot (15 rész karbolineum, 85 rész 
víz) szabad használni, mert itt viszont az erősebb oldat 
a rügyeknek és a fiatal hajtásoknak ártalmára van.

Sohasem szabad karbolineumot használni akkor, a 
mikor a' fák lombosak, hanem mindig csak a vegetáció 
szünetelése idején. Nyáron még a leggyengébb oldattal 
sem szabad permetezni, mert ezzel többet ártunk, mint 
használunk. A karbolineum alkalmazásának legmeg
felelőbb ideje februárban van, márczius közepéig. Eb
ben az időben ugyanis a rovarokban már megindul 
némi élet, előbújnak téli tartózkodási és búvóhelyükről 
s ilyenkor sokkal érzékenyebbek lévén, könnyebben el

pusztulnak mint télen. A mint azonban a fák rügyei 
fakadni kezdenek, a fákat se bekenni, se permetezni 
többé nem szabad.

A karbolineumnak vízben teljesen oldhatónak kell 
lenni, hogy tetszésszerinti oldatot lehessen belőle ké
szíteni.

Korai burgonya termelése. Dr. Wagner Károly 
törökbecsei kir. járásbiró, a ki már ez év elején moz
galmat indított a korai burgonya termesztése érdekében, 
a korai burgonya termesztésének módját a következők
ben ismerteti:

Földkiválasztás. Legalkalmasabb a dél felé fekvő 
homokos talaj. Ezt őszszel trágyázni, munkálni, tavasz- 
szal szántani, kidolgozni kell.

Burgonyafaj. Legjobb a korai rózsaburgonya.
Csiráztatás. Február közepén tojásnagyságú egész

séges krumplit teszünk alacsony, 15—20 cm., ládi- 
kákba (melynek feneke léczezett) vagy kis kosarakba 
olykép, hogy a csiraszem lehetőleg felfelé álljon. Ez
után elhelyezzük világos, szellőztethető meleg istállóba, 
vagy félmeleg konyhába-szobába (10 C hőfok). A csira 
csak 2— 3 cm.-nyi hosszúra növeszthető. Ha a kiültetés 
előtt a csira nagyobbra nőne, úgy a krumplit kosárral 
együtt hűvös helyre kell tenni, hogy a csírázás meg
álljon.

Ültetés. Mikor a föld már melegszik, márczius ele
jén, szép időben a ládikákat és kosarakat kiviszszük a 
megmunkált földre. Kapával a fészek helyét meg
lazítjuk. Csinálunk fészeklukat kézzel vagy kapával. 
Azután a ládikából óvatosan, hogy a csira le ne tör
jön, egy krumplit elhelyezünk és a porhanyított földet 
óvatosan rászórjuk, úgy, hogy a csira le ne törjön. 
Csak oly helyre szabad ültetni (8— 10 cm.), hogy a 
csira felett legfölebb 3 cm. vastag földtakaró legyen, 
mert így a föld gyorsabban átmelegszik. Csupán vastag 
csirájú krumplit ültessünk. A sorok 60—70 cm.-nyire, 
a fészkek 30—40 cm.-nyire legyenek egymástól.

Megmunkálás. Kétszeri kapálás, kevés (10 cm.) fel- 
töltés. Május 15-ike után a déli oldalon kezdhetjük a 
kiszedést.

Ez a korai burgonyatermelési mód főleg Lovrin, 
Nákófalva, Őscsanád, Kisősz és Törökbecse községekben 
szokásos. Nagy előnye, hogy már május közepére ád 
termést és így a termőföld még májusban újra bevet
hető —  más terménynyel.

Fahamu mint trágya. A fahamu mindenféle nö
vényzet részére a legértékesebb trágyák egyike, mert 
anyagának fő alkatrésze a káli, megbecsülhetetlen szük
ségletet pótol. A fahamu nagy kálitartalmánál fogva 
éitékesebb mint az istállótrágya, mert utóbbiban a káli 
csak csekély mennyiségben van meg. A legtöbb növény, 
de különösen a káposztafélék, főzelékek, saláta, bab, 
borsó stb. szinte éheznek kálira s ezért ha a talajba 
fahamut keverünk, sokkal jobban fejlődnek. A fahamu 
a talajon szárazon elszórva kitünően védi egyúttal a 
növényeket a földi bolháktól, a csigáktól és egyéb kár
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tékony rovaroktól s ezért még melegágyakban is elő
nyösen használható. A szőlőre, a mely fejlődéséhez és 
a bő terméshez sok kálit igényel, alig van a fahamu
nál jobb trágya. Ha őszszel fiatal gyümölcsösök talaját 
behintjük fahamuval, úgy annak kedvező hatását már 
a következő tavaszszal tapasztalhatjuk. Ezenfelül a fa
hamuból az eső által kimosott és a földbe szivárgó lúg 
még sok kártékony rovart is elpusztít, a mi mind a 
fahamu javára tudandó be.

A fahamunak ez a sokféle jó tulajdonsága serkentsen 
bennünket arra, hogy azt szorgalmasan összegyűjtve, 
esőtől védett száraz helyen elraktározzuk. Sok kerté
szetben, a hol a fahamut értékelni tudják, azt annyira 
megbecsülik, hogy a kertben minden gazt, forgácsot, 
száraz gályát és egyéb fahulladékot, összegyűjtenek s 
azokat fahamu nyerése czéljából elégetik.

Különfélék.
Olvasóinkhoz. Az 1915. év is kemény megpróbál

tatásnak tette ki szeretett hazánkat és annak lakóit. 
Sokakat vesztettünk el hozzánk tartozók közül s ezek 
közül számosán a haza védelmében lelték dicső halálu
kat. Az eképen sújtott családok viseljék emelt fővel a 
csapást s adjon nekik a Mindenható megnyugvást, kár
pótlást és lelki vigasztalást az elvesztett családtagért, 
s úgy nekik, mint sokat szenvedett hazánknak egy 
szebb, fényesebb, boldogabb jövőt, az elesett hősöknek 
pedig — kiknek emlékét kegyelettel fogjuk megőrizni — 
békességet és örök nyugodalmat.

Szeretteinkről való megemlékezéssel, midőn lapunk 
ez évi folyamát lezárjuk s lapunk t. olvasóinak boldog 
és kellemes karácsonyi ünnepeket és egyúttal áldással 
teljes újévet kívánunk, egyben felkérjük lapunk t. elő
fizetőit, hogy a mellékelt postautalvány felhasználásával 
az előfizetések megújítása iránt mielőbb intézkedni 
szíveskedjenek, hogy lapunk további szétküldése fenn
akadást ne szenvedjen. A szerkesztőséé).

A  földmívelésügyi minisztérium államtitkárjainak 
kitüntetése. 0  császári és apostoli királyi Felsége Bées- 
ben 1915. évi november hó 10-én kelt legfelsőbb el
határozásával Felsőozorai és Kohanóczi OtiliJc Iván 
cs. és kir. kamarás, Garamveszelei Báró Kazy József 
cs. és kir. kamarás, valamint Abarai és Bartóki Bartóky 
József dr. földmívelésügyi államtitkároknak a valóságos 
belső titkos tanácsosi méltóságot adományozta.

Nyugdíjbiztosítás. Dancs János, hunyadvármegyei 
járási erdőőr és Mátyásy József érdi uradalmi vadőr, 
az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál az 1912. évi 
VIII. t.-cz. értelmében, nyugdíjra, balesetre, aggkori 
ellátásra és temetkezési segélyre biztosíttattak.

Halálozás. Korzenszky Antal m. kir. erdőtanácsos 
tevékeny és munkás életének 49-ik, állami szolgálatának 
25-ik évében hosszas betegség után, november hó 17-én 
Budapesten elhunyt.

A megboldogult hosszú idő óta a m. kir. földmívelés- 
ügyi minisztérium erdészeti főosztályában teljesített 
szolgálatot s temetésén a minisztérium tisztikara testü
letileg vett részt.

Festett fatárgyak tisztítása. Olaj festékkel bevont 
fatárgyakat, minők pl. az ajtók, ablakok stb., legjobb 
1 rész szalmiákszeszből és 12 rész vízből álló keverékkel 
lemosni. Az általában szokásos melegvízzel és szappan
nal, vagy lúggal való lemosás nem előnyös, mert a 
szappan és lúg az olajfestéket megtámadja.

A  kókuszdióról. A kókuszdiófa gyümölcsét, vagyis 
magát a kókuszdiót állítólag nyolczvanféleképen lehet 
felhasználni. Evenkint körülbelül 8000 millió darab 
kókuszdiót termelnek, a mely óriási mennyiségnek 
mintegy felét messze keleten élelmiszerül fogyasztják 
el, 20%-ából pedig az ottani vidék olajszükségletének 
fedezésére olajat sajtolnak, úgy, hogy az egész évi 
termésnek csak mintegy 30% -a kerül Európába és 
Amerikába. A kókuszdió olajából óriási mennyiséget 
használnak fel dióvaj, margarin-, zsír-, szappan- és 
gyertyagyártásra, továbbá mint világítóolaj és kenőolaj 
nyer széleskörű alkalmazást. A kókuszdiónak a külső 
háncsa, a mi a tulajdonképeni kemény héjat burkolja, 
kötélgyárakba kerül vagy kábelek készítéséhez használ
taik fel.

Hivatalos közlemények.
I /B — 1.

Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

(Az államerdészet kötelékébe tartozó és költségvetésileg nem 
rendszeresített állást betöltő alkalmazottak és nyugdíjasok, illetve 
nyugbéresek részére kiszolgáltatható tüzifamennyiség megálla

pítása és a kiszolgáltatás szabályozás tárgyában.)

Felmerült eset alkalmából a folyó évi 107165. és 
109868. * számú rendeleteim kiegészítéseképen félreér
tések elkerülése végett értesítem az igazgatási hivatalt, 
hogy az államerdészet kötelékébe tartozó mindazon al
kalmazottak, a kik költségvetésileg nem rendszeresített 
állást töltenek be (díjnokok, szerződéses felfogadott gé
pészek, napibéresek stb.), valamint azok, a kik ezen ál
lások után nyugdíjat, nyugbért élveznek, de a folyó évi 
109868. számú rendeletemben felsorolva nincsenek, 
a tűzifa kiszolgáltatásnál a folyó évi 107165. számú 
rendeletemben «bármely más lakos# részére megállapított 
havi kettő (2) ürm3 tűzifára tarthatnak igényt.

Felhatalmazom, hogy a fentiek szerint megállapított 
tüzifamennyiséget az érdekelteknek szóbeli bejelenté
sére —  tehát kérvényezés mellőzésével is — kiszolgál
tathassa, megjegyezvén, hogy az ezen rendeletem értel
mében tűzifa vételre jogosultak igényei a folyó évi

* Lásd «Az Erdő» 1915. évf. 179. old. Szerk.
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107165. számú rendeletem 2-ik bekezdésére való figye
lemmel olyképen elégítendők ki, hogy a tényleges szol
gálatban levők szükségletei a kiszolgáltatásnál az ottani 
állami tisztviselőkével a nyugdíjasok és nyugbéresekéi 
pedig - /  ide értve a folyó évi 109868. számú rendele- 
temben felsoroltakat is —  a nyugdíjas állami tisztvise
lőkével egyenlő elbánásban részesítendők és illetve köz
vetlenül azok szükségleteinek kielégítése után veendő 
figyelembe.

Végül figyelmeztetem az igazgatási hivatalt, hogy 
a mennyiben az előlidézett 107165/1915. számú rende
letem értelmében havonta kiszolgáltatható legfeljebb 4., 
illetve 2 ürm8. tűzi famennyiséget az érdekeltek valame
lyik hónapban nem vennék igénybe, az a mennyiség 
későbben pótlólag semmi körülmények között ki nem 
szolgáltatható.

Ezen intézkedésemet az érdekeltekkel alkalmas mó
don tudassa.

Budapest, 1915. évi október hó 29-én.
A miniszter helyett:

Bartóky, s. k.
államtitkár.

*
77980. eln. szám.

1*915.

Körrendelet valamennyi alárendelt hatóságnak, hiva
talnak, intézetnek és közegnek.

(Féláru jegy váltására jogosító arczképes vasúti igazolványok 
kiállítása stb. tárgyában a cs. kir. szab. Kassa-oderbergi vasút 

által kiadott szabályzat tárgyában.)

A cs. kir. szab. Kassa-oderbergi vasút vezérigazgató
sága a kezelése alatt álló vasúti vonalakon érvényes 
félárú jegy váltására jogosító arczképes igazolványok, 
nemkülönben átköltözködési ingóságok kedvezményes 
szállítására vonatkozó szállítási utalványok kiállítása 
tárgyában a m. kir. államvasutak igazgatóságához ha
sonlóan a kereskedelemügyi miniszter úr jóváhagyásával 
új utasítást adott ki.

Az új utasításnak azon határozmányai, a melyek 
a tisztviselők és alkalmazottak tájékoztatására szükséges 
tudnivalókat tartalmazzák, a Földmívelési Értesítő leg
közelebbi számban fognak közzététetni.

A félárú jegy váltására jogosító arczképes igazolvá
nyok kérelmezése és az utazási kedvezmény igénybevéte
lére nézve az eddigi eljárással szemben az új utasításban 
fontos újításként jelentkezik azon rendelkezés, hogy 
1916. évi január 1-től kezdve a féljegy-kedvezmény 
csakis arczképes igazolvány alapján lesz igénybevehető, 
melynek megváltása a Kassa-oderbergi vasút mentén 
székelő összes állami alkalmazottakra, családtagjaikra 
(feleség 10 éven felüli gyermekek) nézve is kötelező, 
ily igazolvány hiányában tehát utazási kedvezményt a 
jelzett időtől kezdve igénybe nem vehetnek. A magyar 
szent korona országainak egyéb területein székelő igény- 
jogosultak és azok igényjogosult családtagjai az arcz
képes igazolványokat szintén kiválthatják.

Az 1916 január 1-től érvényes arczképes igazolvá
nyok kiállítása a Kassa-oderbergi vasút vezérigazgató

ságánál 1915. év november 1-én vette kezdetét. Ennek 
folytán felhívom Czímet, hogy arczképes igazolványok 
kiállítását, illetve régiek érvényének az 1916. évre le
endő meghosszabbítását már most, lehetőleg még e hó 
folyamán, míg a jövőre nézve minden év október 1-től 
kezdve, azonban legkésőbben november hó végéig ké
relmezze.

Az igényjogosult állami alkalmazottak és azok csa
ládtagjairól a folyó évi 75850. eln. számú rendeletem- 
mel is közölt minta szerinti névjegyzék készítendő, 
a melyhez az igényjogosultak, illetve családtagjaiknak 
arczképes igazolványai, új jegy kérelmezése esetén pedig 
úgy nekik, mint családtagjaiknak látogatójegyalakú, ke
mény kartonlapra vont arczképeik csatolandó.’ A jegy
zéken a főnöknek igazolnia kell, hogy a kimutatásban 
felsoroltaknak igényjogosultsága a szabályoknak meg
felelően fennáll, továbbá, hogy azok nejeikkel együtt 
élnek, illetőleg, hogy gyermekeik szülői ellátás alatt 
vannak és önálló keresetre képtelenek.

Új arczképes igazolvány kiállításáért kezelési költ
ség fejében 2 (kettő) korona, míg a régiek érvényének 
meghosszabbításáért 1 (egy) korona készpénzben fize
tendő. A kezelési díjak a névjegyzékekkel egyidejűleg 
a Kassa-oderbergi vasút pénztárának beküldendők és az 
összeg beküldését igazoló postai feladó-vevény a Kassa- 
oderbergi vasút vezérigazgatóságához intézendő átirathoz, 
illetve a névjegyzékhez csatolandó.

Azok az állami alkalmazottak, a kik az arczképes 
igazolvány kiváltására nincsenek kötelezve, hivatali fel
ső bbségük által igazolt bélyegtelen folyamodványnyal — 
a melyhez a válaszbélyeggel ellátott, kellően megczím- 
zett válaszboríték csatolandó — egyszeri utazásra szóló 
kedvezményes jegy váltására jogosító igazolvány kiállí
tását időről-időre kérelmezhetik, mely esetben az iga
zolvány kiállításáért személyenként 50 fillér kezelési 
költség fizetendő még abban az esetben is, ha több sze
mély részére csak egy igazolvány állíttatik ki.

Az önálló hatáskörben alkalmazottak az arczképes 
igazolványoknak saját maguk és családtagjaik részére 
való beszerzését a minisztérium útján és a vármegyei 
gazdasági felügyelők személyzete az illetékes alispánok 
útján tartoznak kérni, míg az állategészségügyi szolgá
lat körében alkalmazottak az igazolványokat az 1906. 
évi augusztus hó 2-án kelt 49605. sz. rendelettel előírt 
módon szerzik be.

A Czímhez szolgálattételre beosztott és a háború 
folytán katonai szolgálatra bevonult állami alkalma
zottak családtagjai a fenti rendelkezésről Czím által 
szintén értesítendők, hogy módjukban legyen arcz
képes igazolványok kiállításáról a kellő időben gon
doskodni.

Utasítom végül a Czímet, hogy az alája rendelt 
összes tisztviselőkről és alkalmazottakról, akik az 1916. 
évre arczképes igazolványaikat megújították, az igazol
vány tulajdonosa nevének, állásának, állomáshelyének 
és az igazolvány számának pontos megjelölése mellett 
kimutatást készítsen s azt az igazolvány átvételének 
idejétől számítandó egy hónapon belül, de legkésőbb
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4916. évi február hó 4-éig nyilvántartás végett hozzám 
terjeszsze fel.

Budapesten, 1915. évi november hó 11-én.
A miniszter helyett:

Br. Kazy, s. k.
államtitkár.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a sz&t'kesztöséget értesíteni 

szíveskedjenek.)

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az orsovai m. kir. főerdő- 
hivatal kerületében Fankovich János in. kir. főerdőőrt, a tót- 
sóvári m. kir. erdöhivatal kerületében pedig Kapuy Béla m. kir. 
erdőőrt nyugalomba helyezte.

E lőfizetési d íjak  nyugtázása.
Az 1915. évi november hóban a következő előfizetési díjak 

folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:
Földmiv. min. hd. 60.— +  80.— , Tóthfalussy Samó 2.80, 

Németh András 5.—.
1 koronát fizettek: Horváth István, Lehnert Miklós.
2 koronát fizettek: Farkas Elek, Kimpián Jenő, Barnóczky 

István, Kaszás János, Fölkel Sándor, Kántor Béla, Kiss János, 
Mozsi János, Kelemen István, Borsos János, Gráf Béla Miklós.

3 koronát fizetett: Milován Vazul.
4 koronát fizettek:  Kolozsváry Bertalan, Pálmai Mihály, Kiss 

Aladár, Braunsteiner Gyula, ifj. Thóbiás Gyula, Szabó István.

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon átjavított lakczím miatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségek megtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

F. J. Hirdetését díjmentesen hozzuk; a 10 fillért a lap javára 
bevételeztük.

P. P. Nyújtson be a hivatalhoz kérvényt, abban írja le, hogy 
mi volt a baj, hogy az orvosra sürgős szükség volt, esetleg 
ezekre nézve az orvostól kérjen bizonyítványt, s kérje az orvosi 
költség megtérítését azzal a hozzáadással, hogy a mennyiben a 
hivatal a felmerült orvosi költség megtérítését nem engedélyezné, 
ez esetben kérvényét döntés végett terjeszsze fel a földmívelés
ügyi miniszter úrhoz.

Kiváncsi. Kérdésére határozott választ nem tudunk adni, de 
alig hisszük, hogy a katonai szolgálat alól felmentsék csak azért, 
hogy a vasúti szolgálatba visszamehessen.

ÜI ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT

28 éves, szakvizsgázott erdőőr megfelelő állást 
keres. Czíme a szerkesztőségnél megtudható. ,19<)

Erdőőri állásomat szeretném — kincstári, ura
dalmi vagy városi erdőőri vagy főerdőőri állással — 
felcserélni. 43 éves, nős, róm. kath. vallású, józanéletű, 
26 éven át egy uradalomnál szolgálatban álló, az erdő
kezelés minden ágában úgy külső mint irodai teendők
ben gyakorlott egyén vagyok. Magyar és tót nyelvet

szóban és írásban tökéletesen bírom, és jó bizonyít
ványokkal rendelkezem.

Czímem a szerkesztőségnél megtudható. (2o.)

3 8  éves, hadmentes, szakvizsgázott, 12 évi gyakor
lattal biró egyén erdőőri állást keres. Czíme a szer
kesztőségnél megtudható. (2i.)

42 éves, szakiskolát végzett erdőőr állást keres. 
14 év óta jelenlegi állomáshelyén egy uradalomban van 
alkalmazásban, 12 évig mint erdőkezelő egy abaujvár- 
megyei birtokon volt, két éve pedig az alföldre helyez
tetett át vadásznak. Czíme a szerkesztőségnél meg
tudható. (22.)

Szakvizsgázott, magyarul, németül és tótul beszélő 
egyén, volt favállalkozó, nagyobb összegű óvadékkal ren
delkezik, erdészetnél állást keres. Czíme a szerkesztő
ségnél megtudható. (23.)

31 éves, nőtlen, kincstári erdészeti altiszt, a ki 
a külső erdőkezelésben és az irodai teendőkben teljesen 
jártas, keres magánuradalomnál, erdőüzemnól állást. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (24.)

HIRDETÉSEK

Új gyakorlati módszer! Biztos golyólövés út
mutatója 1*20. Klespitz, Gosztola (Zala megye), a.xxrv.24.)

P á ly á z a t . Néhai gr. Pálffy János bajmóczi uradal
mában egy pagonykezelői és két erdőőri állás betöltendő.

Pagonykezelő fizetése évi 1200 kor. és a szokásos 
mellékjárandóságok. Erdőőri javadalmazás pénz és ter
mészetben körülbelül 800 kor. érték. Magyar és tót 
nyelv ismerete szükséges. Kérvények bizonyítványmáso
latokkal : Erdődivatai Bajmócz, Nyitramegye czímre 
küldendők be. 12.11.2. >

Nyuszi- és nyestbőrÖket veszek. Ajánlatok az 
ár megjelölésével a szerkesztőséghez intézendők.

Hirdetmény. Alulírott uradalmi erdészet pályáza
tot hirdet egy vadőri állásra. A vadőrnek Kolozs 
megyében, a bánffyhunyadi járásban, Havasrekettye köz
ség határán, románnyelvű vidéken, ezen községtől 5, 
Bánffyhunyadtól 35 kilométernyire fekvő «Kucsulát» 
nevű, 1300 méter t. f. magasságban, fenyves erdőben 
levő uradalmi vadőri lakásban kell laknia.

Javadalmazása: évi 1200-— korona készpénzfizetés, 
egy szoba, konyha és kamrából álló lakás, melléképületek, 
tűzifa tövön helyt az erdőn, hét katasztr. holdnyi erdei 
kaszáló a lakás mellett (burgonya és zab is megterem ott), 
hét drb marha és 1 hátiló nyári legeltetési joga az erdőn,
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kártékony vadak után a megállapított lőpénz, baleset- 
biztosítás, évi 75 korona egyenruha-átalány.

Csakis a szarvas- és őzállomány tenyésztésében, gon
dozásában és vadászatában, cserkésző ösvények készí
tésében, dúvadirtásban s minden, az okszerű vadászattal 
járó teendőkben igazolhatólag teljesen jártas, tapasztalt, j 
szerény igényű, józanéletű és dolgozni tudó, a hegyvidéki 
terephez szokott, hadmentes, lehetőleg 30 és 40 év 
közötti, magyar honos, magyarul írni- olvasni tudó 
egyének f. évi deczember hó 31-éig adják be bélyegtelen, 
egyszerű és visszaküldést nem igénylő okmánymásola
tokkal fölszerelt, családi állapotukat és korukat föl
tüntető kérvényüket Gróf Bánffy György kir. főajtónálló- 
mester, v. b. t. t. 0  Nagyméltósága uradalmi erdészeté
hez Bánffyhunyadon. Egy évi próbaidő. Az állás 1916 
február 1-én elfoglalandó. (3)

135484/1915. számhoz.

A zárt írásbeli ajánlatok 1915. évi deczember hó 30-án 
déli 12 óráig a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyúj
tandók be és 1915 évi deczember hó 31-én délelőtti 
10 órakor az erdőhivatal helyiségében bontatnak fel.

Részletes adatok árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a tótsóvári m. kir. erdőhivatal
nál beszerezhetők.

Budapest, 1915. évi deczember hó 6-án. 
is.) M. kir. Földmivelésügyi Miniszter.
136217/1915. L—B.-l. szám.

Fenyőhasáb- és dorongfa-eladás. A besz- 
terczebáDyai m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó benes- 
házi és vaczoki erdőgondnokságnál az 1916. gazdasági 
évben termelendő és közlekedési utak mentén és garam- 
parti rakodókon átadandó, mintegy 3000—7000 m3 lágy 
hasáb- és dorongfa, zárt Írásbeli ajánlatok útján fog 
eladatni.

T e r m e lt  fe n y ő -  é s  b ü k k h a s z o n fa -a n y a g o k  
e la d á s a . A liptóujvári főerdőhivatal likavai, oszadai, 
fenyőházai és viehodnai erdőgondnokságaiban, valamint 
a liptóujvári faraktárban készletezett 60,028 fm. fenyő- 
rúdfa, 2205 tm3. fenyőépület- és müszerfa 3617 ürm3 
hántott, 617 ürm3 hántatlan fenyőműhasábfa és 18 ürm3 
vörösfenyőhasábfa végül 200 tm3 e tél folyamán ter
melendő bükkműszerfa (19) tizenkilencz eladási csoportra 
megosztva, zárt írásbeli ajánlatok útján kerül eladásra.

Az ajánlatok, melyek legkésőbben 1915. évi deczember 
hó 27-én délután 6 óráig nyújtandók be Liptóujváron, 
a m. kir. főerdőhivatalnál, deczember hó 28-án délelőtt 
10 órakor fognak a főerdőhivatal helyiségében nyilvá
nosan felbontatni.

Az eladásra bocsájtott faanyagok részletezését és a 
kikiáltási árakat feltüntető egybeállítás, az árverési fel
tételek, valamint az ajánlati űrlap és boríték a liptó
ujvári főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Budapest, 1915. évi november hó 19-én.
(*.) M. kir. Földmivelésügyi Miniszter.

135736/1915. I.—B. 1. szám.
T e r m e lt  tö lg y h a s z o n fa  e la d á sa . A szomolnok- 

hutai m. kir. erdőgondnokság kerületében 1914. évben 
termelt 1635'02 tömörköbméter kéregben mért tölgy
haszonfa, zárt írásbeli ajánlatok útján fog eladatni.

Az írásbeli zárt ajánlatok legkésőbb 191£>. évi deczem
ber hó 30-án déli 12 óráig nyújtandók be a tótsóvári 
m, kir. erdőhivatalnál, a hol azok deczember hó 31-én 
délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Az árverési és egyúttal szerződési feltételek, a fa
anyagok részletezése, ajánlati űrlap és borítók a tót
sóvári m. kir. erdőhivatalnál megszerezhetők.

Budapest, 1915. évi deczember hóban.
,5.) M. kir. Földmivelésügyi Miniszter.

136408/1915. B.—I. szám.
T e r m e lt  fe n y ő h a s z o n fa  e la d á s  (vasúti rako

dón). A szomolnokhutai m. kir. erdőgondnokság szepes- 
remetei vasúti rakodóján készletezett 271'14 köbméter 
fenyőhaszonfa, zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik.

Ajánlatok legkésőbb 1916. évi január hó 3-án déli 
12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. 
erdőigazdatóságnál és január hó 4-én délelőtt 10 órakor 
fognak az erdőigazgatóság tanácstermében nyilvánosan 
felbontatni.

Árverési és részletes szerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai erdőigazgatóságnál 
szerezhető be.

Budapest, 1915. évi november hóban.
(7.) M. kir. Földmivelésügyi Miniszter.

3198/1915. Tállya nagyközség elöljáróságától.
P á ly á za ti h ird e tm én y . Tállya nagyközség kép

viselőtestületének 38— 3101/914. számú határozata foly
tán Tállya nagyközségnél üresedésben levő erdőőri állásra 
pályázatot hirdetünk.

Felhívjuk mindazokat a kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1897. évi t.-cz. 37. §-ában előírt erdő
őri szakvizsgának sikeres letételét s eddigi működésüket 
igazoló okmányaikkal felszerelt kérvényeiket folyó évi 
deczember hó 5. napjáig bezárólag, alulírt elöljáróság
hoz czímezve adják be, mert a későbben beérkező kér
vényeket figyelembe nem vesszük.

Ezen állás javadalmazása: 1. 800 kor. fizetés, melyet 
szabályszerű nyugtára a községi pénztár fizet ki havi 
utólagos részletekben. 2. 16 ürm. tűzifa beszállítva. 
3. A rátkai határban 2*5 hold (10 vékás) szántóföld 
használata.

Tállya, 1915. évi november hó 12. napján.
Küld Fái főjegyző. (8.) Tőldy István főbíró.

4018/1915. szám.
F ű z- é s  n y á r fa -e la d á s  töv ön . Az apatini m. 

kir. erdőhivatalhoz tartozó m. kir. erdőgondnokság 
kerületében fekvő palánkai Jedek szigeten kijelölt vágás- 
területen álló fűz- és nyárfa-anyag egy csoportban, zárt 
írásbeli ajánlatok útján kerül eladásra.

Az írásbeli ajánlatok legkésőbben 1915. évi deczember 
hó 20-ik napján délutáni 4 óráig nyújtandók be az 
apatini m. kir. erdőhivatalhoz, a hol azok a következő 
napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan felbontatni fognak.

Az eladási feltételek, kikiáltási ár, ajánlati űrlap és 
boríték az apatini m. kir. erdőhivatalnál szerezhető be.

Apatinban, 1915. évi november hóban.
M . k ir .  E rd ő h iv a ta l.

Budapest, 1915. Franklin-Társulat nyomdája.
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