




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



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



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



AZ ERDŐ
erdészeti és vadászati szaklap, kisebb erdők birto
kosai és kezelői, erdészeti altisztek, erdőőrök és 

vadőrök részére.

1916. év. Megjelenik minden hónap 1-ső és 15-ik napján. X. évfolyam,

Előfizetési ára egész évre 4  korona.

Szerkeszti: B A L O G H  E R N Ő  m. kir. főerdőtanácsos.

Tulajdonos és kiadó

O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I  E G Y E S Ü L E T .

f

ÁH.Eli. 20

Szerkesztőség: Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám. (Telefon S í—92.) 

Kiadóhivatal: Budapest, V., Alkotmány-utcza ü. sz. (Telefon 37 22.)

B U D A P E S T

1916

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



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



TARTALOM

I. S zerzők . 0ldal

Bász<l Elek : A baromfi-tenyésztörzsek összeállításáról.............. 160
« « A bükkmakk, vadgesztenye és ákaczlomb mint ba-

romfi-eleségpótló ...................................................  136
<i « A csibék osztályozásáról ..........................................  125
« « A kappanozás mint felesleges állatkínzás .............  111
<■ « A kis csibék halandóságáról ..................................  72
<i « A pulykák legeltetéséről ..........................................  97
« « A tojók nyári gondozásáról ........................  83
« « Kevésbé ismert baromfieleségek..............................  27
« « Néhány szó a keltetésről.........................................  42
<i « Miképen akadályozhatjuk meg, hogy tyúkjaink

félretojjanak ..........................................................  59
Béky Albert: A sarjerdő hagyásfáiról ...........................................  142
Enesei Dorner Béla : Erdei kaszálók és rétek ja v ítá sa .................... 33
Gy. K. Fáczánokat pusztító ragadozók irtása ...............................  28
Gy. Takách Gyula: Az agancs preparálása, illetőleg a koponya

csont fehérítése és kezelése .........................................................  108
Hreblay Emil: A házinyúltenyésztés okszerű fejlesztése..............  96

« « Házinyúltenyésztési tanácsok ................................  144
Ignác|  Sándor : A méhek czukorral való etetése ........................ 25

« « A méhek költésrothadása .....................................  110
« « Fontos-e a lisztetetés a méhekkel.........................  43
<• « Hogyan neveljük a méhanyákat ........................- 58
<■ « Méheim újabb rendszerű betelése ...................  124
« « Miért fontos a méhekkel építtetni .....................  82

K. M .: A vad fekhelyéről, illetőleg fészkéről .............................. 41
Kolozs József: A fenyőszálfaanyagok értékesítése........................ 53

« « Telefon az erdészeti szolgálatban ....................... 105
L. L .: Ajtók nyikorgása...................................................................  30
<i « Ruhák vízhatlanítása ............................................................ 30
« « Vérfolt eltávolítása fehérneműből ..................................  30
L —l. Az égerfa haszna.....................................................................  37

« Csemetekertek zöldtrágyázása................................................ 19
Lonkay Antal: A fák gyökere.........................................................  129

« « A szél az erdők háztartásában ........................... 154
* « Luczfenyvesek felnevelése.................................  91

Marinovic Milán : Havasok és azok modern berendezése . . .  49, 65, 77
Pausinger Károly: Levél a szerkesztőhöz .....................................  24
Pöschl Ferencz: Beteg vaddisznók .................................................. 138

« « Gépek használata a csemetekertekben és a tó
városi állami csemetekert berendezése   1

r. y. Wallandt Frigyes főerdőőr ünneplése...................................... 29
Schneider Árpád: A hivatásos vadász fegyvere.................... 23, 57
Simonffy Gyula : A völgyzárók halászati hasznosítása 8, 38, 55, 95,

107, 119, 131, 143, 158
11'. E. A dermoplastikáról................................................................. 133
Wellibil Károly: A cserkéreg termeléséről és értékesítéséről..........  17
y-—y-— Bárányok gondozásáról .....................................................  11
Zier Árpád: A gombázásról .............................................................  117

II. S ze rző  n ev e  n é lk ü l m eg je le n t k ö z lem én y ek .
A ezédrusfa ..........................................................................................  135
Adomány ................................................................................................. 12
A fák keménysége ..............................................................................  55
A fekete dió ........................................................................................  12

Oldal

A fontainebíeaui erdő ............................. ........................................ 44
A gyufáról ............................................................................................  84
A hadba von ült kincstári erdészeti altisztekéről....................21, 71, 122
A háború által Kelet-Poroszország magánerdeiben okozott károk 84
A húszfilléres nikkelérmek Levonása ................................................ 126
A kecske mint tejelőállat ...............................................................  136
A közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélye................82, 89
A legkeményebb f á k ...........................................................................  138
A nyúlhús eltartása ...........................................................................  161
A rokitnói m ocsrak.............................................................................  13
A sztrichnin az állatok mérgezésénél...................................    159
A talpfa és a bányafa requirálása.....................   98
A tojás eltartása .................................................................................  112
A világ legnagyobb juhnyája és legnagyobb baromfitenyésztő

v á r o s a . . . .......................................   30
A vitézségi érmek birtokával egybekötött havi pótdíjak utalvá

nyozása .....................   124
Az amerikai rezgőnyárfa szerepe az újraerdősítésnél ..................  55
Az állami alkalmazottak újabb beszerzési előlegéről.................... 109
Az erdészeti rcndeletek t á r a .............................................................  44
Az erdészeti tápintézeték az 1915 — 16. tanévben.......................... 96
Az ('Erdészeti Zsebnaptár* árának változása.................................  162
«Az Erdő* 1915. évi tiszta jövedelm e.............................................  58
Baromfiak téli védelme .....................................................................  11
Bélbajok állatállományunkban .........................................................  28
Bélkorhadt gyümölcsfák kezelése...................................................  60
Boldogult királyunk első zerge vadásza tá ró i ...................................  157
Elfogott szökevény hadifoglyok.................. 61, 74, 84, 112, 126, 145
Előfizetési díjak nyugtázása 14, 31, 45, 63, 75, 86, 102, 114, 127, 139
I. Ferencz József t .............................................................................  153
Eltűnt ................................................................................................... 73
Eltűnt erdőőr .....................................................................................  29
Erdőgazdasági érdekből engedélyezett felmentések meghosszab

bítása ................................................................................................. 137
Erdőőri és vadőri szakvizsgák eredm énye...................................... 11
Ezüstrókatenyésztés . .  . ...................................................................... 138
Faragó Béla árjegyzéke.......................................................................  145
Fészekódúk elhelyezéséről .................................................................  10
Fürészpor mint alom ...................................................   12
Galambdúczok k ijáró i.........................................................................  12
Gummitárgyak konzerválása ...........................................................  61
Hadiszappan .......................................................................................  84
Halálozás ................................ 12, 29, 44, 60, 73, 98, 112, 138, 161
Hány ló van a világon .................................   113
Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről 12, 44, 74, 98, 126, 161
Hogyan mutatkozik gyümölcsfáknál a trágyaszükséglet ............  60
Hol van a legmelegebb és a leghidegebb ...................................... 99
Iskolás fiúk bükkmakkgyűjtése .......................................................  145
Jutalom szökevény hadifoglyok elfogásáért.................................... 126
Keresik a gyógynövényeket .............................................................  84
Kérelem «Az Erdő* t. olvasóihoz barlangi földek ügyében............  61
Kérelem erdészlak vázlatrajz iránt .................................................  74
Kitüntetés ....................................................................................... 12, 29
Könyvismertetés. A  ragadós és fertőző állati betegségek................ 13

« Bund Károly: Táblák álló fák és faállományok
fatömegének meghatározása ............................ 137

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



Oldal
Könyvismertetés. Lovag Kerpely Béla : Vezérfonal a vizslaido-

mításhoz ............................... ............................  61
« Winkler János: A mesterséges keltetés ............  112

London lakosainak száma . . ............................................................. 113
Megdicsért erdőőr .............................................................................. 73
Megjutalmazott erdőőr ....................................................................  12
Megkerült segédérclőőr ......................................................................  44
Méz kivitele Németországba ............................................................  99
Milyen puskákkal'húrozolnak a mai világháborúban.....................  13
Newyork .............................................................................................. 113
Nyugdíjbiztosítás ..........................................................................29, 74
Olvasóink figyelmébe (Pályázat ösztöndíjakra)............................. 141
Özvegyek és árvák háborús segélye...............................................  60
Rettenetes Iv á n ................................................................ ........... . 13
Szabadságolások a katonaságnál .....................................................  30
Szappanfőzés.......................................................................................  137
Szolgálati jubileum ............................................................................ 138
Szőrmeárak..............................................    30
Szőrmék megóvása nyáron .........   85
Téglás Károly halála ........................................................................  89
Tiszta méz nyerése ............................................................................  28
Trágyagödrök körülültetése ...........................................   60
Üvegragasztó ,...................................................................................... 84
Vadászjelvény a hadijótékonyság szolgálatában .........................  73
Vastárgyak beerősítése fafogantyúba ............................................. 84
Változások az erdészeti szolgálat köréből 14, 30, 45, 63, 74, 85, 102,

114, 126, 139. 152, 163 
Wallandt Frigyes nyug. m. kir. főerdőőr ünneplése .....................  29

III. Az „E rd észe ti és  V adászati A ltisz tek  O rszágos 
S zövetsége" k öz lem ényei.

Értesítés................................................................................................ 162
Helyreigazítás ......................................................................................  45
Kérelem .................................................................................  45, 61, 85
Kérvények a háborús segélyek felemelése i r á n t ...........................  99
Nyugtázás ...................................................  14, 45, 61, 85, 113, 138

IV. H iva ta los k özlem ények .
A hó első, illetőleg tizenhatodik napján kinevezett állatni alkalma

zottak illetményeinek mikénti folyósítása.................................. 74
A kincstári erdészeti személyzet által legeltethető állatállomány

nak normál jószágegységben való megállapítása .......................  113
A külső szolgálatban alkalmazott altiszteknek irodai szolgálatra

való berendelése..................................................................  162
Az állami alkalmazottak által felszámítható napidíj pótlékok és

fuvarpénzpótlékok............................................................................  62
Az állami alkalmazottak gyermekeinek nevelését előmozdító

segítségekről szóló kormányrendelet . . . ' ......................................  145
Államerdészeti nyugdíjasok és riyugbéresek részére engedélye

zett tűzifa kiszolgáltatása................................................................. 63
Erdőgazdasági munkásoknak és alkalmazottaknak a népfelkelői

szolgálat alóli felmentése ügyében.........................................62, 100
Hirdetmény az erdőőri és vadőri szakvizsgák ügyében........ 113, „139
Hirdetmény állami erdei facsemeték adományozása tárgyában. . . 101
Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére................ 151
Mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult állami

alkalmazottak illetményeinek szabályozása................................. 162
Pályázati’ hirdetés az erdőőri szakiskolák tanulóinak felvétele

ügyében .............................................................................................. 87
Szederlevél gyűjtése ügyében ............................................................  85

V. Tárezák .
Bársony István: Az öreg re k ru ta ............................... ' . ................ 134

« << <Ha balta esik is . . ............................................. 2

Oldal
Mars: Özek a front m ögött...........................................................  90
M. Hrabovszky Jvlia.: Érzések .....................................................  34
Pdkots -József : A gyermekálom ...............................•...................  18

« «. Falun .....................................................................  130
Zier Árpád: Az Őrségből ......................... ...................................... 118

VI. K özérdekű  szerk esz tő i üzenetek.

A- kullancsról .....................................................................
Agyi poloska irtá sa ...........................................................
Állami alkalmazottak nyugdíja ......................................
Állatok megvédése kullancsok ellen . . . .........................
Állat praepáráié, intézetek czíme ....................................
Borjúk megóvása a kullancsoktól..................................
Családi pótlékról ...............................................................
Csótányok irtása ................. ............................................
Erdészeti egyesületek czíme ............................................
Erdészeti főiskolába való felvétel kellékei.....................
Erdészeti szaklapok czíme................................................
«Erdőőr# czímű mű beszerzési forrása ...........................
Erdőőri minősítés ............................................................
Erdőőri szakvizsga fe lté te lei...................  .........*...........
Erdőőrök fegyveradómentessége.................................... .
Erdőőrök vadászati jogosultsága......................................
Erdőőrök vadászat jegyadó mentessége ...........................
Felmondási id ő ...................................................................
Fegyelmi eljárás elrendelése ............................................
Földilletmény beszüntetése ..............................................
Galagonya termése ...........................................................
Gazdasági cselédek felmondási ideje .............................
Hadba vonult állami alkalmazottak természetbeni lakási
Halászjegy beszerzése ................... .................................
Horgászat gyakorlása ........................................................
Illetményföld beszüntetése...............................................
Iparvasut által elfoglalt területek ..................................
Járási erdőőr csendőrségi nyugdíja...................................
Jutalom szökevény hadifoglyok elfogásáért...................
Kártékony és ragadozó vadak irtása.......................
Kincstári erdészeti altisztek utazási költségei...............
Kincstári erdészeti altisztek napidíja..............................
Kincstári erdőlegények irodaátalánya........... ................
Kincstári erdőlegények és segéderdőőrök földjárandósát
Kiskorúak erdei kihágása ................................................
Kincstári főerdőörök járandóságai..................................
Kölcsönkönyvtárak czíme ................................................
Kullancsok elleni védekezés ............................................
Polgári hadi érdemkereszt................................................
Poloskák irtása .................................................................
Ragadozó és kártékony vadak irtása ...........................
Svábbogarak irtása......................................................
Szarvasbőrkikészítő ezégek ............................................
Szolgálatból való elbocsájtás............................................
Szolgálat felmondása..........................................................
Szőlővel beültetett területek vadászati joga .................
Szőrmeárak...........................................................................
Tehenek vérvizelése...........................................................
Vadászati kihágás bejelentése..........................................
Vadászati szaklapok czíme ..............................................
Vadászczipők beszerzési forrása ......................................
Vasutak által elfoglalt területek ....................................
Vérvizelés teheneknél...................................................... .
Vízhatlan bőrkenőcs...........................................................
Zborói leánytápintézet megszűnése..................................

. . 103 

. . 164
63, 86

163
45 

139
46 

127
31

14
103
102
102
45

115
'4 6
139

. . .  139

64

86

161 
15

163
139

14

164
103
15
46

103
164

FBANKUN-TÁRSULAl NV0M0Ö*.

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



Megjelenik minden hó 1-én és 15-ón. 1916. január 15.

Előfizetési á r :

Egész é v re_____ 4 K.
Fél é v r e ______2 K.
Negyed évre_. 1 K.
Egyes szám _  20 í.

Szerkeszti:

K 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. 
T U L A JD O N O S  É S  KIAD Ó  AZ O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.
Előfizetőknek az álláske
reslet és kinálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.
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küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdö» m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap ulán netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesület által kezelt oly alap jav á ra  fordít- 
tatik, a mely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

Előfizetési felhívás.
Felkérjük t. olvasóinkat, hogy lapunk előfizetésének 

m egújítása irán t mielőbb in tézkedni szíveskedjenek, 
nehogy a  lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

T A R T A L O M .
Gépek használata a csemetekertekben és a tóvárosi állami 

esemetekert berendezése. (Pöschl Ferencz.)
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
Fészekodúk elhelyezéséről.
Erdőőri és vadőri szakvizsgák eredménye.
Gazdasági tanácsadó: Baromfiak téli védelme. — Bárányok 

gondozásáról, (y—y.) — Förészpor m int alom. — Galamb- 
dúczok kijárói.

Különfélék: K itüntetés. — Megjutalmazott erdőőr. — A dom ány.— 
Halálozás. — H írek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. — 
A fekete dió. — Milyen puskákkal harczolnak a mai világ
háborúban ? — A ragadós és fertőző állati betegségek ismer
tetése, valamint az ellenük való okszerű és sikeres véde
kezés. — Rettenetes Iván. — A rokitnói mocsarak.

Az i  Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
leményei.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. «Ha balta esik is.» (Bársony István.)

G épek használata  a csem etek ertek b en  é s  a  
tóvárosi á llam i c sem etek ert beren dezése.

I r ta :  Pöschl Ferencz m. kir. főerdőmérnök.

Az évek óta emelkedő általános drágaság, a munka
bérek rohamos emelkedését vonta maga után, melyet 
nemcsak a kivándorlás, hanem sok vidéken a mind
inkább terjedő czukorrépa termesztése is fokozott.

Már annyira megdrágult a munkáskéz a földmíve- 
lésnél, hogy okvetlenül arra kell törekedni, hogy ezt a 
munkáshiányt és pénzbeli nagy különbözetet az erdészeti 
csemetekertekben is pótoljuk a gépeknek czélszerü alkal
mazásával.

Előrebocsájtom, hogy lomblevelű csemetekertekről 
emlékezem meg, a melyekben személyes tapasztalatokat 
*s gyűjtöttem. Észleleteimet a 14'0 kát. holdas komáromi

és a 23'6 kát. holdas tóvárosi állami csemetekertekben 
végeztem.

A komáromi állami csemetekertben már 10 év óta 
használom az úgynevezett Plánét Stadel kézjkapálókat, 
melyeket részben a Stadel-féle gépgyár Győrből és rész
ben a Ivühne gépgyár r.-t. Mosonból szállított. A könnyen 
kicserélhető kések pótlásával állandó használat mellett 
6 évig szolgált el egy-egy gép, a mi, tekintve annak 
15—18 koronányi árát, alig nevezhető befektetésnek. 
A gép, kivéve a nagyon agyagos kötött talajt, mindenütt 
jól használható.

A Plánét kézikapálók tökéletes kapálást ugyan nem 
végeznek, mivel a földet a felszínnel párhuzamosan 
szalagszerüen vágják át s így tulajdonképen porhanyítva 
gyomlálnak. De tekintve azt, hogy úgyis lazább és 
homokosabb talajban lehet ezélszerüen alkalmazni, azért 
a kézzel való kapálást nagy részben helyettesítik, mivel 
a sorközöket lazán, gyommentesen lehet tartani és 
csakis közvetlenül a csemete mellett szükséges apró 
kézikapával dolgozni.

A Plánét kézikapáló ábrájáról a használata is ki
vehető. A munkás a gépet ekeszarvánál fogva maga 
előtt tolja és csak arra vigyáz, hogy gyom a kések 
előtt és között össze ne torlódjék.

1. ábra.
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AZ EBDŐ. 1—2. BZ.

A kések helyesen úgy állanak, ha sarkaik kifelé, a 
hegyük pedig összeérve befelé áll. így az egész készülék 
a két csemete sor között jár. Ha sarkaik befelé állva 
a csemetesort közbefogják, igen könnyen kárt tesznek 
benne és a munkásnak nagyon ügyesen kell tolni, hogy 
egyenesben haladjon és bele ne vágjon a csemeték közé.

A kések a sorköz távolsága szerint szükebbre és 
bővebbre állíthatók 25—35 cm között, de kívánalomra 
a Kühne gépgyár néhány K-ért készít kisebb vagy 
nagyobb sortávolságra alkalmas késeket is.

A Plánét kézikapáló teljesítménye a talajminőség és 
gazosság szerint, naponta 2000—3000 m2.

Különféle igazítható vetőszarukból és üvegpalaczk- 
ból a vetést csakis a gördülő szemű magvakkal lehet 
végezni, míg a szárnyas magvak vetése kizárólag kézzel 
végezhető.

Vetőszaruval csakis kisebb csemetekertben és igen 
gyakorlott munkással dolgozhatunk megfelelő sikerrel 
és olcsón.

Vannak tölgymakkvetőgépek, de a makk egyenlőtlen 
nagysága miatt ezeket csak folytonos igazítgatásokkal 
használhatjuk és ekkor sem megbízhatóak. A gyakorlat
ban nem is találnak alkalmazást és én sem használom.

A Lotos-féle magvető ekével és az ehhez hasonló, 
a mezőgazdasági vetések hézagos sorainak kipótlására 
szolgáló gépecskékkel több-kevesebb sikerrel ákácz- és 
fenyőmagot lehet vetni (2. ábra). Ezen gépek hibája a 
könnyűség és ezért a kissé rosszabbul megművelt föld
ben egyenetlen a vetésük.

A kopár területek erdősítésének főfaneme az ákácz, 
valamint az erdei- és feketefenyő. Ezen magvak nagybani 
vetése a megfelelően beigazított, vagy pedig külön e czélra 
szerkesztett rendes vetőgépekkel történhetik gazdaságosan 
és czélszerüen.

Tervezetem szerint a Kühne gépgyár r.-t. az alábbi 
rajzhoz hasonló igen ügyes 40—40 cm-re beállított 
kétsoros ákácz- és fenyőmagvetőgépet szerkesztett, 
melyet egy erős csacsi, vagy gyengébb ló elvonhat, 
vagy pedig három férfi kisebb távolságra jól elhúz.

A vetőgép gyári előállításban beállítható 20—42 cm 
sortávolságra.

Ezen gépnek is még a könnyűsége a hibája, de ez 
némileg kiküszöbölhető súlyoknak ráakasztásával.

3—4 kát. holdas csemetekertekbe már érdemes meg
rendelni, mert munkaképessége kielégítő és az ára

2. ábra.

TÁ EC ZA .
«Ha balta  esik  is  . .  .»

I r t a : Bársony István.

Meghívást kaptam Lajos barátomtól vadászatra. Kör
vadászatra, olyan területre, a hol sok a nyúl, olyan 
termetes feketeföldi nyúl, a mely a gőzekeszántás hepe
hupái közt esetlenül bukdácsol és bujócskát játszik a 
vadászszal, mert hol megjelenik a szántás gerinczén, 
hol eltűnik annak az árkában. (Barázdát igazán nem 
mondhatok.)

Lajos barátom a legszeretnivalóbb vadászházigazda 
és a legjobb czimbora egyszersmind; a vendégeit min
denképen remekül látja el; pompás fogatokon szállítja 
a vasútállomásról a területre; oda terelteti nekik min
den vadját s ő maga akkor boldog, ha a vendége jól 
mulat. A vadászfalatozás egyszerűen fejedelmi nála; a 
sült krumplitól kezdve végig a mindenféle hideg sültön

3. ábra.

és meleg virstlin, továbbá a tortákon, a diós-mákos- 
patkón, a sajtokon és a forró teán (nem is szólva a 
jobbnál-jobb itókákról), válogathat mindenki, hogy mi
lyen földi jótól akar megpukkadni. Azután már a ke- 

I vés vad is elég, olyan rózsás a hangulat; egyszóval: 
nagyszerű mulatságok a Lajos vadászatai. Megörültem 

! a szives meghívásnak és válaszoltam is rá rögtön; 
szóról-szóra ezt n i :

«Ha balta esik is, ott leszek ! Ölellek (stb.)»
Azután konokul vártam a vasárnapot, a mikorra a 

meghívás szólott és a mikorra — természetesen — a 
; legszebb időt reméltem.

Szombaton ragyogó szép nap volt, egészen estig s 
i azzal mentem a színházba, hogy az utolsó felvonást 
, már nem nézem meg, hisz' holnap korán kelünk. Ki

jövök a második felvonás végén a színházból és kínos 
| meglepetéssel konstatálom, hogy: «nini, esik ám!»

No, ha most esik, annál jobb, az még hagyján. 
j Legalább remélni lehet, hogy reggelre kitisztul. Addig 

elfogy az esőfelhő. Ezzel az autoszuggeszczióval meg-
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AZ EBDŐ.

1 4 0 —160 korona lévén, hamar letörleszti az árát a 
megtakarított napszámmal.

Teljesítőképessége egy lóval és egy emberrel napon
kint 7.000—10.000 m2.

A fenyőmagvetósre csak kisérletképen alkalmaztam, 
de eddigi tapasztalatom szerint az erre való alkalmazható
ságára még pontos véleményt nem adhatok, úgy hiszem 
azonban, hogy beválik.

Ezeket a gépeket a komáromi csemetekertben alkal
maztam; ott a táblák beosztása 40—40 öl oldalszéles- 
8égü volt, köröskörül 1—1 méteres úttal szegélyezve, 
a mi az akáczmagvetőgép alkalmazását a sok fordulás 
miatt nehézkessé tette.

Kisebb csemetekertekben a Fekete-féle magvető 
állandó alkalmazást talál.

A különféle átiskolázó gépek nehezen terjednek, ami
nek oka valószínűleg az, hogy Magyarországon tudo
másom szerint nem gyártják.

A komáromi állami csemetekert talajára az ottani 
földműves iskolának szüksége lévén, annak felhagyása 
elhatároztatott és parancsot kaptam egy nagyobb csemete
kert telepítésére.

Találtam Tóváros községben erre alkalmas területet, 
Tata-Tóváros vasúti állomástól 250 m-nyíre, kővel bur
kolt út mellett az Általér nevű, állandóan 17—22 R° 
melegségü és szennyvizet hordó folyótól 70 m-nyire.

A terület csaknem szabályos téglaalakú és 23‘6 kát. 
hold, vagyis 135,818 m2 nagyságú.

A bérletszerződés 1912. évtől 15 évre köttetett meg.
A talaj televényes 60—140 cm mély fekete humózus 

homok, altalaja homok és helyenként mésztuff, régtől- 
fogva szántóul haszffálva. Az Általér felé eső oldalon 
3 m mély kedvező horpadás van, melyben fűztelepet 
lehetett létesíteni, melynek talaja alkalmas kőris
csemeték nevelésére is.

A csemetekert czéija a kopár területek befásítására

4- ábra.

szükséges ákácz facsemete, fűzdugvány és alárendelt 
mennyiségben egyéb lombfa- és fenyőcsemete nevelése.

Az 1912. évi miniszteri rendelkezés eltér a nagy 
csemetekertektől és a helyi kisebb csemetekertek telepí
tését rendeli el, de az én véleményem szerint a nagy 
csemetekertek a kicsinyek mellett igen hosszú ideig 
nélkülözhetetlenek maradnak és mint tartalékraktárak 
fogják a közszükségletet szolgálni s idővel, mint gyü
mölcsfaiskolák is kiváló szolgálatot tehetnek a közügynek.

A tóvárosi csemetekert telepítésével egyidőben be
következett a munkabér emelkedése és a kézierő hiánya.

A korábbi években a télbe hajló őszön és tavaszkor 
Komáromban és környékén a férfi avagy női felnőtt 
napszámos napi bére T60—2‘— K volt, míg 1913. év
ben már 2 K-ért egyáltalában nem állottak munkába, 
hanem 2*50 minimális bért kívántak, a mely nyáron 
4-00—4’50 K-ra is felemelkedett.

De ezen magas bér mellett sem volt elegendő 
munkára jelentkező.

vigasztalódva, siettem haza és első dolgom volt, hogy 
megnézzem, mit mond a barométer. Reggel óta majd
nem hanyatvágódott az istenadta, akkorái" esett, a nagy 
eső felé.

Szépen vagyunk. Ez aztán beütött.
No de még messze van a reggel; addig sok minden 

megváltozhatik. Először is az én vadászati felszerelésem 
kérdése. Mert jó időben czipőben mentem volna; így 
ellenben sokkal okosabb lesz, ha csizmát húzok, jó nagy 
bagariát, a mi nem ázik át.

Előkeresem a mocsári csizmámat s kiveszem belőle- 
a sámfát. (A háznépem már aludt, magam rendezked
tem tehát.) A nagy csizma egész sereg egyebet von 
maga u tá n ; belevaló vastag harisnyát, azokra még őrült 
nagy flanellkapczát; ezeket is előkajtatom s kikészítem, 
hogy rögtön a kezemügyében legyen reggel.

így megnyugtatva magamat az eshetőségek iránt, 
sietek lefeküdni és csakhamar elalszom. Minthogy a 
felkeltésem iránt nem intézkedtem, az ébresztőórám 
pedig elromlott, tehát magam vagyok résen és éjjel

fel-felriadozok, nehogy el találjak késni. Mindannyiszor 
nézem, vizsgálom az időt s újra meg újra meggyőző
döm róla, hogy szigorúan esik.

A mikor reggel felé a villanyos vasút is járni kezd 
és csilingel, zúg, dohog az ablakom a la tt; végleg fel
riadok. Most már ideje felkelni.

Mohón nézem az id ő t: esik ! esik! esik !
Visszapöndörödöm az ágyamba azzal a szándékkal, 

hogy kárpótolom magamat az éjjeli nyugtalanságért; 
ha esik, akkor nem vadászunk, alszom hát még egy jó 
sort. De abban a pillanatban átvillan az emlékezetemen 
a levelem, a mit Lajosnak Írtam: «Ha balta^ esik is» 
s tb .. .  .

Ijedten szököm talpra. Iszen csak eső esik! Minő 
szószátyár ember lennék én a Lajos szemében, ha e 
miatt meg nem jelennék, elmaradnék !. . .

Notandum, a keleti pályaudvaron kellett találkoz
nunk; onnan volt indulandó a vonatunk, a melyen 
mindnyájan együtt megyünk.

Nézem az idő t; nézem a baro étért. Özönvizet mutat
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5. ábra.

s az özönvíz kezdődik is odakint. Tűnődöm, tanako
dom : vájjon mit csináljak! Bizonyos, hogy egyetlenegy 
társunk sem tart velünk ebben az időben, sőt talán 
maga Lajos sem jön ki a vasútra, ha van esze. Igen, 
de hátha nincsen?! Vagy ha úgy okoskodik, hogy ő 
neki, mint házigazdának muszáj szenvednie. Vagy ha 
azt hiszi, hogy odakint nem esik; talán nem is esett; 
hisz körülbelül kétórányi vasutazásunk volna, elég mesz- 
szire megyünk s ott más lehet az idő.

Iszen, ha azt nem írtam volna, hogy: «ha balta 
esik i s ! » . . .  Okoskodhatna akkor Lajos akárhogyan. 
Azóta horkolnék már megint. De így röstellem a dol
got. Komikus, nevetséges szájhösnek érzem magamat, 
hogy lám, még egy kis esőtől is megijedek. Hisz balta is 
eshetnék és énnekem akkor sem szabadna elmaradnom.

Keservesen kezdek öltözködni és felrángatom a nagy 
bagariát. Akkora munka ez, hogy a mikor elkészülök 
vele, végleg rá  is szánom magamat az elkövetkezen
dőkre. Nem vagyok tán hunczut, hogy hiába kínlódtam 
légyen a nagy bagariával ? ! . . .

A munkáskéz hiányát néhány év óta észleltem.
6—8 év előtt, ha rendeltem 60 munkást, rendesen 
80 — 90 jelentkezett. Most alig fele vagy egyharmada 
jött el a megrendelt létszámnak, pedig van olyan 
munkásom, a ki mint rendes napszámos 10 éve dol
gozott a vezetésem alatti csemetekertben és a komáromi 
helyett a tóvárosiba is elment.

Ezen munkáshiány miatt a tóvárosi csemetekertet a 
gépmüvelésre rendeztem be. A táblák téglaidomuak és 
az utakat csakis a gyom elhordására és a fordulásra 
szükséges mértékre szorítottam.

Köröskörül 3‘30 m széles, két helyütt a derékon 
3-3 m és a közepén hosszában 5 m-es utat rendeztem 
be, de a gépvetésnél és a géppel való csemetekiemelés
nél ezen útszélesség is csaknem kevés.

A táblák téglaalakuak. Tulajdonképen kettősek, 
vagyis 100 m hosszúak és 40 m szélesek, de a könnyebb 
kezelés végett 50 m hosszban külön vannak számozva. 
Ennélfogva területük 4000, illetőleg 2000 négyzetméter, 
a néhány szabálytalan alakú tábla kivételével.

Általános elvem a beosztásnál az volt, hogy minél 
hosszabb vonalon lehessen egy megkezdett munkát 
folytatni s ne töltse el az időt ember és állat a vissza
fordulásokkal.

Ily berendezés mellett legalább 200 m hosszban folyik 
a szántás, kapálás stb., de mehet végig 500 m hosszú
ságban is megszakítás nélkül, a mi óriási időnyereség.

A tóvárosi csemetekert területe:
Művelés alatti terület _  ...............  121.436 m-
Utak területe_ _ ......... . ....... 10.462 «
Gyomtér, kút, pajta, őrház ... ___  3.920 «

Összesen 135.818 m2

Talajművelés.
A szokásos és szükséges 0’50 m-re való rigolirozás 

1912-ben a drága napszám miatt keresztül vihető nem

De azért még egy darabig félig felöltözve ácsorgók 
az ablakom előtt s nézem a felhős eget: nem reped-e 
meg vájjon az a nagy szürkeség? Nem látszik-e vala
hol egy tenyérnyi biztató kék Jolija a derűs menny
országnak?

Bizony, semmi efféle sem látszik. Rajta hát, ipar
kodjunk, siessünk, öltözzünk!

*

A mikor ez is megvan, búsan reggelizem s e köz- 
I ben elküldök kocsiért. Most már nem tűnődöm, nem 

tervezek; most már a sorsra bízom a többit. Szavamat 
i kell állanom és állom.

Megérkezem a vasútra, szokásom szerint félórával 
az indulás előtt. (Ebben nagyon is maradi vagyok. 
Mindig bámulom azokat a világfiakat, a kik akkor ér
keznek, a mikor a konduktor már sípol.) A váróterem
ben még nincs a társaim közül senki sem, hanem ott 
van egy régi ismerősöm, a ki Aradra készül. Megörü- 

j lünk egymásnak és elmondom neki, hogy milyen bizony-
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lévén, 1912/3. év telén a Kübne gépgyártól hozattam 
az 5. ábrán látható fíippart-féle altalajturó ekét.

6. ábra.

Ezen kombinált talajturó eke tulajdonképen két 
ekéből áll, kétszarvú rendes ekéből és az egyfogantyús 
lapos altalaj ekéből.

A rendes ekével először barázdát szántunk és csak 
akkor szereljük fel a talajturót, vagyis a magasabb 
ekét. Az ábrán elől van két lánczon.

Előnye a rigolirozás felett az, hogy a felső ekét 
kivánalom szerint lehet szabályozni, sekélyen lehet 
járatni a termékeny földben, akár 15 cm mélyen, az 
altalajekét pedig 40—45 cm-re. A 15 cm alatti földrész 
csak össze van morzsolva, de visszaesik eredeti helyére. 
Tehát a kikelő mag és a fiatal gyökér jó termékeny 
földben kel ki és növekszik, mígnem a lazított nyers 
földbe jut. De mivel a humózus talaj nincs lefordítva, 
hanem fenn van, a hajszálgyökerek felül erősebben 
képződnek, míg a szívgyökér nem lesz túlságos hosszú.

Kézi ásásnál a föld körülbelül 30 cm mélyen van 
egy ásónyomban felfordítva, tehát ezen mélységben a 
gyökerek mindenütt egyformán fejlődhetnek, tehát 30 cm 
mélyen kiélik a talajt, a mi az ákácznevelésnél figye
lembe veendő körülmény.

A Bippart-eke használatánál az idén 15 cm mélyen

fordítottam fel a termőréteget, a jövő évben már nem 
kell az altalajekét használni, hanem a rendes ekével 
leszántok 20 cm mélyen s még mindig van fel nem 
forgatott földem. Ezzel azt szándékozom elérni, hogy 
az ugarolás, a mely az ákáczcsemete nevelésnél elenged- 
hetlen, csak a 3-ik, esetleg a 4-ik évben következzék be.

Természetesen a megfelelő istálló- és műtrágyával 
ezt a czélt elő kell segíteni.

A Bippart-féle kettős ekét négy hidegvérű könnyebb 
ló erős munkával húzza 45 cm mély túrással, de a 
közönséges fuvaroslovakból hatot kell befogni.

A kombinált kettős eke egy napon (10 óra) 
4000—5000 m 2-t szánt fel. Munkaerő 3 pár ló á 10 K 
és egy napszámos á 3 K, 100 n r  területnek 45 cm 
mélyen való porhanyítása, így kereken 80 fillérbe kerül.

Az istállótrágyával borított föld szántásánál, vagy 
ha a föld nedves, valamivel kevesebb a munkeredmóny, 
de 4000 n r  a minimálás napi teljesítmény.

Ez a szántás csakis hosszú ágyasokba osztott 
I csemetekertben alkalmazható és nálam 400 folyóméter 

hosszban történt. A gyakori fordulókat kerülni kell, 
mert 3 pár ló által vontatott nagy ekénél a legnagyobb 
iparkodás mellett is szántatlanúl kell hagyni a két 
végén 6—8 métert, a mit vagy keresztbe szántunk, 
vagy pedig fel kell ásni.

Szántás után a kimaradó barázdákat kapával kell 
elegyengetni.

Altalaj ekével felszerelt kettős Bippart-eke ára a 
Kühne gépgyár r.-t. moson-magyaróvári telepén 140 K.

A szántás után azonnal le kell fogasolni a földet, 
a szükség szerint lehengerelni és leboronálni.

A hengerelést igen ajánlom friss szántásnál, hogy a 
talaj a kellő tömörítést megkapja és a felesleges levegő 
a hézagokból eltávolíttassák.

A hengerelés és fogasolás olcsó dolog; egy kettős 
fogat egy nap alatt elvégez 5—6 kataszteri holdat a

tálán az én mostani sorsom. Lehet, sőt valószínű, sőt 
majdnem bizonyos, hogy a vadászatunk elmarad; de 
engem adott szó k ö t; még baltahullás esetére is. Előre
látásból a hordáromat is beavatom a bizonytalansá
gomba ; mondom neki, hogy érdeklődjék majd, me
gyünk-e, nem megyünk-e, nehogy addig kivigye a hol
mimat, a míg az indulásunk nem bizonyos.

A barátom pardont kér, hogy azt mondja, ő neki 
jegyet kell váltania. Megelégedéssel gondolok rá, hogy 
énnekem nem kell, minthogy állandó jegyem van. 
Osztönszerűleg nyúlok a zsebembe a tárczám után . . . 
H opp!

Mi az ördög ez ? Nincs nálam a tárczám, otthon 
hagytam.

Soha még efféle nem történt velem, de ma a sok 
töprengésben a másik kabátomban hagytam a tárczámat, 
a vasúti jegy gyei együtt.

Egy gondolat, a mit gyors elhatározás követ; itt 
nincs mit habozni. Haza kell vágtatni a tárczámért 
de rögtön.

Úgy nekiiramodom, hogy a ki így lát, azt hiszi, 
kergetnek. Nem törődöm vele; bevetem magamat egy 
kocsiba, megadom a czímet és borravalót Ígérek a ko
csisnak, ha jól hajt.

Lám, milyen szerencse most az a jó szokásom, hogy 
félórával korábban szoktam a pályaudvaron lenni. A vo
natom még csak húsz perez múlva indul s minthogy 
nem lakom messzire, idejében visszakerülhetek.

Otthon ajtóstól rontok a lakásomba; a háznépem 
riadtan nézi, hogy se szólok, se beszélek, csak neki
megyek a szekrényemnek, turkálok benne egy darabig 
s aztán köszönés nélkül tovább rohanok megint.

No de a tárczám most már nálam van, a jegygyei.
A kocsis előre kéri a viteldíjat, hisz vasútra  me

gyünk. Fizetek, mint a köles, két útat (haza és vissza 
a vasúthoz), meg az Ígért borravalót.

Nézem az órámat; kissé nyugtalanul biztatom a 
kocsist: csak gyorsan barátom ! Gyorsan!

Mialatt «vágtatva» (!) haladunk, az eshetőségekkel 
foglalkozom kósza gondolataimban. Először is azzal,
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hengerszélesség szerint. Hengerelés után a talaj fel
színét vasfogassal kell porhanyítani, mivel a talaj sima 
felülettel könnyebben kiszárad.

A trágyázásnál mindig előnyt adok az istállótrágyá
nak a műtrágya felett.

Igaz, hogy a műtrágya sokkal olcsóbb, de én eddig 
a szuperfoszfát alkalmazásánál nem láttam olyan ered
ményt, hogy indokolt lenne az istállótrágyát kiküszöbölni. 
A chilisalétrom alkalmazásánál a gyenge növényzet igen 
jól megerősödik, sötétzöld szint kap, de a chilisalétrom 
alkalmazásához sok nedvességre van szükég.

A műtrágyázott talajban nevelkedett csemeténél azt 
a hátrányt tapasztaltam, hogy ősszel a lombozat tovább 
zöld és később hűli le, mint a trágyázatlan talajban 
nevelkedett, a mi az őszi kiemelést hátráltatja.

100 négyzetméter területre az istállótrágyából egy 
szekérrel, vagyis körülbelül 600 kilogrammot, a szuper
foszfátból lehetőleg ősszel, kivételesen kora tavaszon 
4 kg-ot és a chilisalétromból május végétől kezdve 
0‘2—0-3 kg-mot vízben oldva, egy nyáron két- esetleg 
három ízben szoktam alkalmazni. Egy gramm chili
salétrom egy liter vízben oldandó fel.

Vetés.
A tölgymakkféléket és a szárnyasmagvakat, mint 

előbb is említettem, kézzel vettetem. Tapasztalatom 
szerint 100 négyezetméterre a következő magmennyiség 
a legmegfelelőbb 40—40 cm sortávolság alkalmazása 
m ellett:

Ákácz.............. _ ... ........... l ’O kg
Éger...... ........................................ _  3.0 «
Gledicsia _  ...... ....................  _  _  „  5’0 «
J u h a r .............. . _  .... _  _ ___ __ .... 5-0 «
Kőris, magas és amerikai „  _  ......  _.. 2‘5 «
Kőris, virágos ._ _  _  _  3.5 «
Nemes dió_._ _.. ....  _  .... _ .._ _  .... _  25-0 «

Tölgy kocsányos____ ’ _ _ 35-0
Tölgy kocsánytalan _ ....  300
Erdei fenyő 20 cm sortávolra.... 1-5
Fekete fenyő 20 cm sortávolra ... _  2-5

A fenyőcsemetenevelés a tóvárosi állami csemete- 
kertben alárendelt s a fennebbieken kívül egyéb lombfa 
is inkább csak kísérleti czélt szolgál, míg főfanem az 
ákácz és fűzdugvány.

A tóvárosi csemetekertben az ákáczvetésnél a kicsiny 
kétsoros Kühne-féle vetőgép a kívánalomnak meg nem 
felel, azért napi 5 koronáért béreltem rendes, úgy
nevezett 13 soros vetőgépet, a mely egyszerre négy 
sort vet.

A rendszer mindegy, csak arra kell vigyázni, hogy 
úgy legyen beállítva, hogy a magvat ne törje össze.

A gép beállítása úgy történik, hogy a keréktengely 
végeit bakokra állítom és a kormányrudat vízszintesre 
támasztom fel. A kerék külső abroncsát vagy a küllőket 
megmérem és akkor az egy fordulatra eső út felfejtve 
áll előttem.

Miután 40 cm sortávolság mellett 100 négyzetméter 
bevetésénél, egy kilogram ákáczmaggal 220 folyóméter 
vettetik be, a beállítás könnyűszerrel elvégezhető.

Az ákáczmagot nem forrázom, hanem iparkodom 
megbízható helyről friss magot venni és csak a pótlá
sokat vettetem be forrázott ákáczmaggal.

Mivel egyszeri megindulással a tóvárosi csemete
kertben a négysorosra 40 cm, illetőleg a közönséges 
vetőgépnél 42 cm sortávolra beállított vetőgóp 300—450 
méter hosszúságban megy fordulás nélkül, naponként, 
vagyis 10 órai munkaidőt számítva, két lóval be lehet 
vetni 20.000—23.000 m3 területet.

Az előtte való boronálás és lócsere miatt czélszerü 
két pár lovat rendelni, mivel a munkaeredmény a vál
tott lovakkal több, tehát olcsóbb.

Munkaköltség: egy napra az igás napszám 10 K,

hogy otthagytam finom puskáimat a váróteremben, a 
hol elvégre senki sem őrzi és nem is felelős érte. Ha 
én ott vagyok, nem érheti b a j; de így ki tudja, nem 
akadt-e szemfüles tolvaj, a ki elvigye; vagy akár jó
hiszeműen is nem cserélte-e ki a magáéval valamelyik 
azóta ottjárt idegen puskás? Aztán eszembe jut, hogyha 
Lajos azóta megjött — pedig most már meg kellett 
jönnie — akkor már ki is mehetett a postavágányról 
induló vonatra ; de én azt hogyan tudom meg ? Hisz’ 
épp úgy lehet az is, hogy egyáltalában nem jött ki 
ebben a bolond időben ..  .

Igaz, ni, az idő ! Az eső elállott. Az ég felhős ugyan, 
de most nem esik; sőt mintha tisztulna, derülne. Ak
kor talán mégis kijött Lajos.

Na, végre-valahára ! Megérkeztünk! A kocsim megáll 
a bejárónál; szaladok a váróterem felé.

Útközben elfog egy libériás inas.
— Bocsánatot kérek alássan, X-be méltóztatík igye

kezni ?
— Oda, fiam.

(Haptákba vágódik.)
— Kérem alássan, azt üzeni a méltóságos úr, hogy 

a rossz idő miatt a vadászat elmarad. Majd másik le
velet ir.

— Bravó! — kiáltok fel keserűen, — tisztelem a 
méltóságos urat. Azt üzenem neki, hogy nagyon okos 
ember.

Az inas fordul, indul. A váróteremben már csak a 
hordárom van, a ki várja, hogy hova vigye a czók- 
mókomat.

(Lám, milyen jó, hogy beavattam; most kereshet
ném odakint valahol, az induló vonatnál és üvölthet- 
ném a számát.)

Intek neki; menjünk, hazafelé.
Kihozza a holmimat utánam s kocsira rakja. Mialatt 

visszakoczog velem a gebe a városba, megfogadom, 
hogy nem ígérek többet semmit sem olyan fene nyo- 
matékkal.

Nem é n !
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vetőgép 5 K, egy férfinapszám a kormányzáshoz 3 K, 
egy férfinapszám a gép után a vetősaruk tisztításához 
3 K, összesen 21 K. Váltott lovakkal szántva 10 K-val 
több a költség, de többet is végzünk, tehát 100 négyzet- 
méter bevetése kerül 11, illetve 10 fillérbe.

Ha netalán a föld száraz volna és a vetősaruk után 
nem omlanék jól be a föld s nem takarná a magot, 
akkor könnyű tüskeboronát kell utána járatni, a mely 
boronát két szamárral is lehet húzatni. Egy nap alatt 
6—7 kataszteri holdat lehet így boronálni.

A vetést rendszerint április hó utolsó vagy május 
első napjaiban végeztetem.

Az őszi tölgyvetést a kifagyás ellen védelmezendő 
és a korai kikelést megakadályozandó, 10—12 cm vastag 
földréteggel takartatom, melyet a csírázáskor gereblyóvel 
megvékonyittatok vagy lefogasolok.

A magaskőris magot ősszel elvermelem homokkal telt 
gödörbe vagy ládába és a csírázása szerint a következő 
tavaszon vagy őszön vetem el.

Ápolás, kapálás.
Az ákáczcsemete első kapálásával sietni kell, úgy 

hogy a harmadik és negyedik levél megjelenésekor ez 
megtörténjék.

Ugyanis ennek elmulasztása nemcsak a növekvésre 
és kifejlődésre káros, hanem a földi bolha, eme nagy 
kárt okozó sziklevél pusztító rovar szaporodását is 
elősegíti.

Teljesen kézi napszámmal a tóvárosi 23'6 kát. hold 
kiterjedésű csemetekertben az első kapálást gyorsan elvé
gezni nem lehet, mivel a munkásnépben a sok szőlő- és 
czukorrépatermelés miatt éppen ebben az időben nagy a 
kereslet és ezen vidéken szokásba jött reggel 6 órától 
esti 6 óráig tartó napi munka miatt a legnagyobb 
nehézséggel já r 80—100 megfelelő munkást összeszedni.

A komáromi állami csemetekertben használt Plánét 
kézikapálókat ezen nagy terület gyors átkapálására nem 
találtam elég olcsónak, jónak és gyorsnak, mivel a 
Planet-kapával egy nap alatt az első kapálásnál körül- 

, belül 2000 m2 a munkaeredmény.
Utána néztem a nagyobb uradalmaknál a már 

használatos és eddig is látott fogatos kapálóknak és 
árjegyzékeknek s azután érintkezésbe léptem a Kühne 
gépgyárral Mosonban. A gépgyár olyan előzékeny volt, 
hogy többféle rendszerű gépet küldött kísérletezésre.

Legczélszerübbnek találtam a mellékelt 6. ábra 
szerintit, a melyet a gyár kívánalmam szerint meg
felelően átalakított.

Ezen a gépen 3 úgynevezett lúdtalpu kés és egy ék
alakú kés dolgozik, tehát a földet egészen apróra 
morzsolja, semmi szalagot nem hagy a földben és 
szélességben 25—60 cm, mélységre pedig 5— 12 cm 
között szabályozható.

A mély kapálás nyáron nem czélszerü, mivel a 
föld a porhanyitott mélységig kiszárad.

Két gépet és két szamarat vásároltam.
A gép súlya 34 kg és ára egyenként 45 K, a 

szamaraké 160 K volt.

A kézi Planet-gép hátránya az, hogy a munkás 
taszigálja, tehát kissé vissza is rántja és kicsiny föld 
összebalmozódást okoz, míg a fogatos kapálónál, 
állandóan előre huzatván, semmi munkaveszteség 
nincsen és a föld is simán marad utána.

Addig, mig igen apró a csemete, az ekeszarvát tartó 
suhanczon kívül szükséges egy kis fiú, a ki a csacsit 
vezeti, de már júliusban a vezetőfiú felesleges és a 
csacsi szépen magától belefordul a sorba és azon 
egészen egyenesen végigmegy.

Igen ajánlom a fogatos kapálógépet erdei kultúrák 
kapálásához, esetleg erősebb kivitelben, vagy más rend
szerben.

A kapálást úgy végeztetem, hogy a csacsifogatos 
gép az első kapálásnál 25 cm szélesre beállítva megy 
végig a sorok között.

Ennélfogva a csemetesorok mindegyik oldalán
7—8 cm kapálatlan sáv marad, csak ezt kapálják a 
munkások kézierővel, apró kertészkapával.

így a kézi munkamegtakarítás 50—60%.
Másodszor, hasonló módon kapáltatok, míg a többi 

kapálásnál a forgatosgép 30—32 cm szélesen műveli a 
földet és a vakáczióban apró iskolásgyermekek gyom
lálnak. Ez a magyarázata annak, hogy a tóvárosi 
csemetekertben gazos tábla nem volt.

A munkateljesítmény 10 óra alatt 4 —7000 m2. Egy 
suhancz napszáma 2 korona. A csacsi erősebb kapálás
kor gy marék zabot is kap, mivel ha fáradt, akkor a 
fogatot rángatja. Egy csacsi napi ellátása alig tehető 
30—40 fillérre. A kapálásnál tehát a fogatos művelés
sel 100 m2-re 0'06—O'l fillér esik.

Egy kapálógép után 10—12 leány kapálja a csemete 
mellékét. Tehát 100 m2-re kell 0 -l 5—0 ‘30 kézi nap
szám és ennek pénzértékét 2 K 50 fillérrel számítva, a 
fogatos kapálással kombinált kézi kapálás kerül körül
belül 30—70 fillérbe, az időjárás és aszerint, hogy első 
vagy utolsó kapálás-e.

Ezzel szemben a táblák kézi kapálásánál a napszám
szükséglet 100 m2-ként 0-4—0‘6 fillér lévén, 2 K 50 fill. 
napszám mellett a költség 100— 150 fillér.

A fogatos kapálógép elkopási ideje 6 —10 év; a 
kések olcsón kicserélhetők. Ennélfogva melegen ajánl
hatom mindenkinek annak alkalmazását.

Az öntözés villanyenergiával lett volna czélszerüen 
végezhető, de ez idő szerint azt pénzhiány miatt be
rendezni nem lehetett, 4—5000 K-ból az elárasztó 
berendezése kiépíthető lett volna és üzemben tartása is
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olcsó lenne, mivel a tatai villamosművek árszabálya 
szerint egy lóerő alig 15 fillérbe jő óránként.

Az olcsó Northon-kút csak ivóvíznyerésre elegendő.

Csemetekiemelés és szállítás.
Czukorrépatermő vidéken igen nagy gond az őszi 

csemetekiemelés, mivel ebben az időpontban történik a 
répa kiemelése is, a melyet iparkodik minden gazda a 
fagy előtt elvégezni. Tavaszszal pedig Dunántúl a szőlő
munkák miatt nehéz a nagyobbtömegü napszámoskéz 
összeszedése.

Ezen nehézségek miatt a Török-féle csemetekiemelő 
ekéhez fordultam, melynek szerkezete eléggé ismert.

Igen nagy előnye, hogy a csemete teljesen ép 
gyökérzettel kerül ki a földből. Mélyjárása igazítható. 
Legczélszerübb 82 35 cm-re beigazítani, a mikor is 
elvágja a felesleges vezérgyökeret, minélfogva a gondat
lanabb munkás is jól ültethet és nem helyezi elgörbített 
vezérgyökórrel a csemetét a lyukba.

Munkateljesítése 10 órai munkaidő mellett volt két 
pár lóval 142 ezer darab válogatott első minőségű 
ákácz- vagy tölgycsemete a gyengébb csemetén kívül és 
végigjárt 5800 m3 területen. Szárazabb homoktalajon 
egy pár ló is elhúzza.

Legczélszerübb a munkásokat 200 m hosszban fel
állítani s akkor egy eke után kell 70—80 szedő, olvasó, 
válogató és négy kötöző, a szedők fele gyermek lehet.

Egyezer darab csemetekiemelése így átlagosan 80 f-be 
került. Ezzel szemben a kézzel való kiemelés hasonló 
napszámbérek mellett 1 K 70, 1 K 90 f-be kerül.

A Török-féle kiemelő eke hátránya az, hogy a 
60—70 cm-nél magasabb törzsii ákáczcsemetébe már 
beleakad és csak nagy erővel bírja húzni a ló. Ennek 
daczára nagy csemetekertekben igen ajánlatos szerszám, 
melynek ára egy tartalékkéssel együtt a feltalálónál 
Török Sándor m. kir. főerdőtanácsosnál 300 K.

Szegeden Kiss Ferencz m. kir. főerdőtanácsos egy 
nagy vasekéről leveszi a kormánylemezt és csak az 
ekefejjel egyszerűen kiszántja, kifordítja a csemetéket 
és a munkások összeszedik utána.

Adataim nincsenek ezen csemetekiemelésre, de úgy 
hallom, hogy nem nagy a különbség a Török-féle és 
ezen ekével végzett munka között.

Ha az ákáczcsemete erősebb, akkor a lovak láb
szárait be kell kötni, mivel az ákácztüske erősen meg- 
vérezi őket.

Vannak tranzmissziós Sack-féle járgányok, melyekkel 
gőzekeszerüen lehet szántani; ha továbbra is alkalmam 
lett volna ezen csemetekert ügyeit intézni, úgy a 
Bippart talajturót a csemetekiemelésnél is alkalmaztam 
volna, mivel járgánnyal egy lóerővel 6—7 lóerőt is ki 
lehet fejteni és nem kell a lónak a csemeték között járni.

A csemetéket a kiszedés alkalmával rendszerint válo- 
gattatom és százanként fűzvesszővel összekötöztetem.

Vasúton való szállításnál az ákáczcsemete törzsét 
úgy vágjuk le, hogy mintegy 15 cm marad meg. Egy 
csomagba, a zsuppszalma sapkába rendszerint 500, a 
kiesebbekből 1000 drb csemetét kötöttünk.

Két zsuppszalmaköteget összekötve. 30—35 kg csoma
got nyerünk.

Két csacsi elvisz egy fordulóra a vasútra 8—10 q 
becsomagolt csemetét, úgy hogy alig van szükség ezen 
czélból fuvarosra.

8. ábra.

A csemetekertben nagy 2 5 x 6  m nagyságú csomagoló 
pajtát építettem, a melyben a legnagyobb szállításokat, 
bármilyen időben is foganatosítani lehet és villany- 
világítással borús időben az esti órákat is fel lehet 
használni a csomagolásra és előkészülődésre.

A völgyzárók  halászati hasznosítása.
Ir ta :  Simon/fy Gyula.

Vízfogókat a Krisztus előtti évezredekben már a régi 
egyiptomi királyok is létesítettek, de azoknak ma már 
csak emlékei láthatók. Ma a kultúrának és virágzó ipari 
életnek igen fontos tényezőivé váltak már a völgyzárók, 

•a melyek mögött hatalmas víztömegek raktározódnak, 
hogy a bennük rejlő erőt az ember a maga czéljaira 
fordítsa. A mai modern értelemben vett völgyzárók léte
sítésével Anglia, Francziaország és Amerika már több 
évtizede, Németország pedig a múlt század 70-es évei 
óta, de jelenleg olyan nagy igyekezettel, behatóan és 
rendszeresen foglalkozik, mintha nagy szomszédain, 
úgyszólván, egy csapásra túl akarna tenni. Igen termé
szetesnek kell találnunk, hogy a tulajdonkép ipari czé- 
lokra raktározott, de többé-kevésbé állandó tavakat al
kotó vizek halászati kihasználásával is próbálkoznak az 
emberek. És tényleg, a németeknél ma már nem csak 
a völgyzárók építési technikájának, hanem a völgy
zárók halászati hasznosításánakr is olyan irodalma 
van, a mely felett áttekintést nyerni ma-holnap bajos 
lesz.

A völgyzárók halászati hasznosításának kérdése ál
landó érdeklődés, folytonos vitázás, megfigyelés és kí
sérletezés tárgya. A legutóbbi évtized ideje alatt vég
zett megfigyelések pedig Németországban annyira ala
posak és rendszeresek, hogy azok őszinte elismerésünkre 
méltán tarthatnak számot s közelebbi megismerésük
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csak hasznunkra válhat. Ilyen ?> évnél hosszabb időre 
terjedő vizsgálódás eredményeit olvashatjuk a berlini
«Landwi'rtschaftliché Jarbücher* tudományos mezőgaz
dasági folyóirat XLI. kötetében »A westfaliai völgy
zárók hydrobíológiája és halászati szempontból való 
vizsgálata^ czímmel, mint a münsteri mezőgazdasági 
kísérleti állomás közleményét, Thienemann Gusztáv 
tollából.

E  181 oldalra terjedő tanulmány nyomán ismertetni 
szándékozom a völgyzárók halászati hasznosítását, a né
metországi szaklapokban előforduló idevágó közlemé
nyekre és németországi tannlmányútam ideje alatt lá
tottakra is kiterjeszkedve.

A kérdés bennünket aktualitásánál fogva s főkép 
két szempontból érdekel. Általános szempontból, mint 
a mezőgazdasági és ipari kultúra egyik jelensége, 
specziális szempontból pedig azért, mert a völgyzárók 
létesítésének gondolata a köztudatban már nálunk is 
megfogamzott s így nekünk is foglalkoznunk kell gya
korlatilag azok halászati kihasználásával.

Eltekintve a már tényleg felépített egy-két völgy
zárótól (Ferenczfalva, Krassószörény m.), egyébként is 
meg van már most is nálunk is az alkalom e külföldi 
tapasztalatok értékesítésére. Hazánkban ugyanis nagy
számú bányászati és erdészeti üzemben álló vízfogó 
van használatban ; ezek egy tekintélyes részén a halá
szati hasznosítást bizonyára meglehetne honosítani, il
letve, a hol ez már megvan, okszerűbb alapokra he
lyezni. A mint később látni fogjuk, a bányászati és 
erdészeti vízfogók között tárgyunk szempontjából lénye
ges különbség van. Annyit már most is mondhatunk, 
hogy az üzemben levő és vízi szállításra szolgáló er
dészeti vízfogók kevésbé felelnek meg feltételeinknek, 
de viszont azt is állíthatjuk, hogy ezeknek a vízfogók
nak halászati szempontból való jelentősége a jövőben 
mindinkább figyelemre méltó lesz.

Az erdészeti vízfogók ugyanis a fának vizen való 
szállítására szolgálnak. Végeredményében czéljuk az ér
tékesítés lehetővé, illetve a szállítás olcsóbbá tétele, de 
természetesen, miután a vízi szállítás, akár usztatás, 
akár tutajozás által történik is, számbavehető agyag
veszteséggel jár, alkalmazása csak alacsonyabb faárak 
mellett indokolt.

Jelenleg a fa drágasága, a faárak emelkedése, a köz
lekedési viszonyok és eszközök javulása mellett kizáró
lag vízi^szállítás czéljaira szolgáló vízfogók építésére 
csak igen kivételes viszonyok és a közlekedéstől telje
sen félreeső helyeken nyilhatik alkalom s így bennün
ket nem annyira a jövőben építendő, mint inkább a már 
meglevő, illetve a már használaton kívül álló vízfogók 
érdekelnek.

A mint az erdők fokozatos kihasználása helyenként 
a vége felé közeledik s a szárazon való szállítás esélyei 
javulnak, azonképen halad majd előre az erdészeti víz
fogóknak üzemen kívül való helyezése is. Ezen vízfo
gók halászati jelentősége pedig az üzemen kívül helye
zéssel kezdődik igazán, mert a vízfogó megfelelő fel
tételek mellett már kész halastó, a mely építési költ

séget nem, legfeljebb némi átalakítási és karbantartási 
kiadást igényel.

Visszatérve tárgyunkra, elsősorban helyénvaló lesz 
néhány szóval tisztába hozni, hogy mit is értünk «völgy
záró# alatt?  Tulajdonképen minden, élő vizet magában 
foglaló völgyben, ha valamely okból kifolyólag kereszt- 
töltés létesül vagy létesíttetik, a felgyülemlő víz ter
mészetes tófelületet alkot. Ilyen völgyzárások keletkez
nek lezuhanó föld-, jég- és hótorlaszok, földcsuszam
lások, mechanikai, régebben mechanikus erők hatásai 
képen is.

Az ilyen természetes völgyzárók azonban lényegesen 
különböznek a mesterséges, az emberi kéz által léte
sített völgyzáróktól. A természetes völgyzárókban fel
gyülemlő víz, ha az ott képződött töltéskorona legmé
lyebb pontját eléri, a töltésen (gáton) átbukik, a víz 
lefolyása tehát a felszínen történik ; ellenben a mester
séges völgyzáró vize az áttöltött meder legmélyebb 
pontján távolodik el. Tulajdonképen a «völgyzárón 
alatt ez utóbbit ér tjük: a modern technika minden 
eszközének igénybevételével emelt hatalmas, legtöbbször 
falazott, záró gátlésteket, a melyek mögött a felduzzasz
tott víz mesterséges tavat a lkot; ez a víz nagyobb vá
rosok vízszükségletének kielégítésére, folyószabályozás, 
árvizek elleni védekezés, illetőleg mechanikai erőforrá
sul szolgál.

Thienemann a völgyzáró alatt magát a mesterséges 
tavat érti, a mely a patakból egy a völgyet keresztező 
gátfal .mögött duzzasztás által keletkezik és a melyből 
a víz az évnek csupán rövid időszakában folyik át 
a gátfal felső élén, hosszabb időszakában azonban 
a gátfal legmélyebb részén elhelyezett, akaratunk sze
rint nyitható, vagy zárható csöveken (nyílásokon) áram
lik ki.

A víz lefolyásának mikéntje igen fontos, mert an
nak különbözőségéből lehet levezetni a völgyzárók és 
természetes tavak közötti összes hydrografikai (víz- 
ismerettani) és biológiai (élettani) különbségeket, a me
lyek viszont a halászati üzemre nézve döntő fontos
ságúak.

A völgyzárók általánosságban két főcsoportba soroz
hatok :

I. Az első csoportba tartoznak azok, a melyek az 
árvizet- fogják fel, tehát az alantabb fekvő területeket 
védik. Rendeltetésük szerint ezek csupán árvíz idején 
telnek meg s hogy esetleges újabb árvizeket is felfog
hassanak, vizük kiürítése fokozatosan bár, de azonnal 
kezdetét veszi. Halászati szempontból ezek a völgyzárók 
nem jelentősek, mert bennök a víz rövid ideig raktá- 
roztatik. Különösen Porosz-Sziléziában találhatók nagy 
számmal.

II. A völgyzárók második csoportjának éppen ellen
kezőleg az a rendeltetése, hogy tartamosán raktározza 
a vizet, hogy a vízszűke esetén a szárazság bekövet
kezésekor rezervoirul (vízgyűjtőül) szolgáljon. Tulajdon
kép ezek a völgyzárók az I. alatt említett czélt is szol
gálják, mert kellő nagyság mellett a tavaszi hóolvadás 
és árvizek felvétele után még mindig rendelkeznek annyi
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szabad férővel, hogy a további árvizeket is felvehetik. 
Ezeknek a völgyzáróknak további hatása az is, hogy 
a nyári alacsony vízállást emelik, a minek viszont a kö
vetkező jelentősége lehet:

1. a nyári hajózás megkönnyebbítése,
2. a higiénikus (egészségügyi) viszonyok javítása 

(t. i., alacsony nyári vízállás mellett a vizek fertőzött- 
sége a legnagyobb),

3. az ipari müvek részére az üzemvíz egyenletes szol
gáltatása (rendesen úgy, hogy minden ipari telepnek van 
egy külön kisebb vízfogója, melyet a völgyrázó vize 
táplál),

4. egyszerű szűrés által kifogástalan ivóvíz szolgál
tatása.

Hogy a németországi völg}7zárók nagyságáról és ter
mészeti viszonyairól némi tájékozódást szerezhessünk és 
Thienemann fejtegetéseit követhessük, a völgyzárók egy 
kisebb, Westfáliában épült csoportjának (a mely a vizs
gálódás tárgya volt) fontosabb adatait a következőkben 
közöljük:

egy vastagabb ág fölé kinyúljon, mert az ilyen ágakon 
a ragadozók jó leshelyre találnak s a ki- és berepülő 
madárkákat könnyű szerrel elfogják.

3. A fészekodukat úgy kell a fára felerősíteni, hogy 
vagy teljesen függélyesen álljanak, vagy pedig hogy a 
felső részük hajoljon kissé előre. Az odúnak hátrafelé 
dűlni nem szabad, mert az ilyen odúba az eső könnyen 
beesik.

4. Az odúkat olyan szilárdan kell a fához erősíteni, 
hogy azok önmagukban még erős viharban se mozog
janak, hanem a fához simulva annak mozgását, len
gését kövessék.

5. Egy fára csak egy odút szabad akasztani s csak 
a seregélyek részére lehet egy fára többet is felerősíteni.

6. Az odúkat mindig őszszel helyezzük ki, hogy a 
madarak azt idejében megszokják és lehetőleg már télen 
át hálóhelyül használják.

7. Ne mulaszszunk el a fészekodukba alom gyanánt 
kevés fűrészport vagy szétdörzsölt tőzeget szórni, hogy 
olyan madarak is el legyenek látva a költéshez szük-

jj-S
A völgyzáró 

neve*

Tengerszin
feletti

magasság

Köbtar
talom
millió

m3

i  Maximális 
duzzasztási 
1 felület

Maximális
mélység

Maximális
hosszúság

Maximális
szélesség

m.

Part
hosszúság

Csapadék 
gyűjtő 

környék 
□  -fan.

A meder
esése

Az oldal- 
rézsűk
'szöge

Építési

l. Verse _  .... 435-— 1-76 18-36 24-45 900 200 3,750 4-7 1°36' 16° 3' 1902—04
2. Öster „ 362-28 31 24-1 31-8 1,500 240 3,500 12-06 1°13' 15°30' 1904—06
3. Inbach __ _ 343-85 1-07 11-3 23-85 800 175 2,000 6-6 1°42' 15°15' 1904—05
4. Glör 308-7 2-1 21-— 28-7 1,000 175 3,150 7-2 1°40' 18° 9' 1903—04
5. Ennepe _ 305-43 10 — 94-— 34-92 3,600 260 10,875 48-— 0°35' 15° 2' 1902—04
6. H e n n e___ 302-43 11-— 85-25 32-43 4,000 450 10,000 52-7 0°27' 12°11' 1901—05
7. Heilenbecke 299-98 0-45 8-6 15-15 960 165 2,450 7-6 1°59' 10°24' 1895—96
8. Fiilbecke„ „ 286-5 0-7 7-85 23-6 600 135 2,100 4-8 2°16' 19°16' 1894—96
9. H a s p e r .„ 285-9 2-05 18-3 28-— 1,150 250 2,900 8-— 1°24' 12°38' 1901

10. 213-2 130-— 1016 — 32-1 10,000 2,500 34,000 416-0 0°11' 5°17' 1911-ben

A völgyzárók talajfelszíne eddigelé megtartotta ere
deti jellegét, a meder csupán néhány milliméteres vastag 
iszapréteggel van borítva, a mely részben a folyó által 
magával hozott, részben a tó hullámai által kimosott 
földes anyagból áll. A folyók által magával ragadt hor
dalék helyenként, a hol előtavak (előmedrek) nincsenek, 
a betorkolásnál lerakodott, de a lerakodás nem jelen
tékeny. A legtöbb völgyzáró környéke erdő- és mező- 
gazdasági mívelés alatt áll és emberek által lakott 
terület. (Folytatása következik.)

F észekod uk elhe lyezésérő l.

A mesterséges fészekoduk kihelyezésénél a következő 
szabályokat tartsuk szem előtt:

1. Az odút úgy iparkodjunk elhelyezni, hogy annak 
bejárója lehetőleg keletre, vagy délkeletre nézzen.

2. Az odúkat általában úgy helyezzük el, hogy azok 
a ragadozóknak minél kevésbbé legyenek hozzáférhetők; 
nem szabad pl. az odút úgy a fára erősíteni, hogy az

* Mind a Ruhr völgyének környékén.

épit. alatt

séges alommal, a melyek maguk nem hordanak be 
almot.

8. Az odúkat a hozzájuk erősített lécznél fogva kell 
a fára szegezni. E czélból a léczek felül és alul a szegek 
beveréséhez szükséges nyílással látandók el. Ezeket a 
léczen levő lyukakat tanácsos kis vaslapokkal befedni 
s a szegeket a vaslapon keresztül a fába verni, mert a 
vaslap nélkül bevert szegekkel gyakran megtörténik, 
hogy azokat a fa, a mint vastagodik, benövi, a léczen 
keresztül mintegy magába szívja, minek következtében 
az odú leesik. A vaslapnak még az az előnye is meg
van, hogy megakadályozza az odú felerősítésére szolgáló 
lécz megrepedését. Az így elhelyezett odúknál nem 
fordulhat elő az, hogy a fa a szegeket vagy csavarokat 
benője, a mi különben azért is hátrányos, mert ha egy 
olyan törzs kerül fűrész alá, a melyben ilyen szegek 
vannak, az a fűrészben vagy egyéb famegmunkáló gép
ben jelentékeny károkat okozhat.

9. Ha lakások közelében olyan fákra is akarunk 
odúkat elhelyezni, a melyekre macskák szoktak fel
mászni, úgy az ilyen fákat az odú alatt tüskés koszo
rúval vegyük körül.
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Erdőőri és vadőri szakvizsgák eredménye.
Az 1915. évben m egtartott erdőőri és vadőri szakvizsgák a követ

kező eredménynyel végződtek:

A vizsgázók közül Nem
Mely erdőfelügyelőségnél gázók M»»« ] i* | S S ; nyert

képe
sítéstszáma képesítést nyert

I. Erdóori szakvizsgák:

Beszterezebányai
erdőfelügyelőségnél 7 1 1 4 2 —

Brassói * 6 1 1 4 —
Budapesti « 1 — 1 — —
Kassai « 6 1 4 1 —
Kolozsvári « 4 -  1 3 —
Máramarosszigeti « 3 -  1 2 -
Miskolczi « 4 — 1 3 —
Nagyszebeni « 3 — 1 2 —
Pécsi « 4 — 1 3 —
Pozsonyi « 1 — — ' 1 —
Szombathelyi « 3 — 1 2 —
Temesvári « 4 1 1 2 —

összesen : 46 4 | 17 ' 25.
% 8.69 36.9e| 54.35

H. Vadöri szakvizsgák: lOO.oo
Vadőri vizsgára ez évben senki sem jelentkezett.

Gazdasági tanácsadó.
Baromfiak té li védelme. Sok tenyésztő azt hiszi, 

hogy akkor gyakorol nagy jótéteményt baromfiaival és 
úgy ösztönzi azokat leginkább szorgalmas tojáslerakásra, 
ha a baromfiakat jó meleg istállóba, lehetőleg állandóan 
meleg tehénistállóba helyezi, a hol részükre egy sar
kot rendez be hálóhelyül.

Habár az istálló melege tényleg sarkalja is a barom
fiakat a koratavaszi tojáslerakásra, azért mégis hátrá
nyos azokat istállókban tartani, mert ott a levegő a 
tehenek és a trágya kigőzölgése következtében többé- 
kevésbbé romlott, a mi a baromfiak egészségére káros 
befolyást gyakorolhat. Ezen felül a meleg istállóban 
tartott baromfiak könnyen meg is hülnek, ha különö
sen szélben, vagy erős havazás alkalmával a szabadba 
mennek.

Ha az istálló melegéből a baromfiaknak is akarunk 
juttatni, úgy az istállóból egy részt fallal el kell kerí
teni olyképen, hogy maga a rossz levegő a baromfiak 
részére elválasztott helyre be ne juthasson, a meleg 
azonban a falon keresztül még éreztesse hatását. Ha 
az ilyen baromfiszállás nem túlságosan nagy, hanem 
csak akkora, ahova a baromfiak jól beférnek, úgy a 
szorosan egymás mellé ülő baromfiak egymást eléggé 
átmelegítik. Nappal meg éppen nem szükségük a ba
romfiak a mesterséges meleget, mivel azt kellő mozgás 
által szerzik meg. Hideg időben, esőben, vagy havazás
kor a baromfiak részére egy olyan széltől és esőtől 
védett helyet jelöljünk ki nappali tartózkodási helyül, 
a hol kaparászhatnak. Ezt elősegítendő, szórjunk reg

gel az alom közé és alá kis magvakat, azokat gereb
lyézzük be, hogy a baromfiaknak legyen mit kikaparni; 
ezzel órákhosszat elfoglalkoznak. Ezenkívül függeszszünk 
fel részükre czékla vagy egyéb zöldségféléket, hogy 
ezeket is csipegessék. így a baromfiak egészségesek ma
radnak s ha a szabadba jönnek, a mit, ha csak nincsen 
túlságosan kedvezőtlen idő, naponta legalább egy-két 
órára meg kell tenni, nagyobb hideget is baj nélkül 
kiállanak. Ha e mellett a baromfiakat jól is tápláljuk, 
úgy, ha csak nem valami érzékeny, kényes fajták, még 
télen át is elég kielégítően fognak tojni.

Bárányok gondozásáról. A mai súlyos viszonyok 
között az aránylag mérsékelt árú juh- és bárányhús 
szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy a bá
rányokat az eddiginél nagyobb gondozásban részesítsük. 
A főbb tennivalók e tekintetben a következők : A bárá
nyokat már elválasztásuk előtt hozzá kell szoktatni 
némi szemes eleség fogyasztásához. Erre legalkalmasabb 
a zúzott zab, a miből naponta kétszer egy-két marok
nyi teljesen elég.

A bárányok elválasztása után a további táplálás 
ahhoz igazodik, hogy télen vagy nyáron történik-e az 
elválasztás. A téli táplálók az elválasztás után olaj
pogácsából, szénából és zabból állhat. Szénát, zabot 
kap aztán a nyáron elválasztott bárány is, a melyet 
nappal a legelőn tartunk s csak estére részesítünk szá
raz takarmány és szemes eleségfélében. A bárányok 
takarmányszükséglete a következő: Elválasztott 100 da
rab bárányra kell naponta 50 kiló széna és 10 kiló 
szemes eleség. A második évben a szénát 75 kilóra, a 
zabot 15 kilóra kell kiegészíteni. Ehhez aztán kevés 
répát és szalmát adhatunk.

A juhok bárányoztatása nálunk tavaszkor, nyáron 
és őszkor is történhetik. Mindhárom módnak van elő
nye, de van hátránya is. A téli báránytartásnak az az 
előnye, hogy az új bárányt a téli ólazás idején nagy 
gondozásban részesíthetjük. A jobban gondozott és táp
lált bárány nagyobb élősúlyánál fogva a húspiaczon is 
értékesebb. Hátránya a legelőhiány, minélfogva az anya
juhokat a szokottnál is dúsabb takarmányozásban kell 
részesítenünk, minek folytán a bárányok anyatejjel való 
ellátása is bőségesebb lesz ugyan, viszont ott, a hol a 
mai takarmánydrágaság mellett takarmányszükség is 
fenyeget, a bárányoztatás költségessé válhatik.

A tavaszi bárányoztatásnak előnye, hogy az anya
juh és a bárány egyidőben már a zöldlegelőre kerül
hetnek, a fenntartás és ellátás tehát megoldottnak ve
hető. Ezzel szemben igen hátrányos állapot nálunk az, 
hogy a tavaszi, kivált márcziusi és áprilisi időjárás 
gyakorta túlzord, megbízhatatlan s így a kényes szer
vezetű zsenge bárány egyre-másra elhull.

Végül a nyári bárányoztatás nagy előnye a pompás 
legelő, a mely tápdús mi voltánál fogva elsőrangú tej
termékeket is szolgáltat; másrészt azonban hátránya, 
hogy egy korábban beálló zord ősz és tél esetén az új 
nemzedék még fejletlen, s gyengébb szervezeténél fogva 
rosszul is fog áttelelni, e mellett jövő nemzedékében
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is aztán tenyészanyagban és gyapjúszolgáltatásban egy
aránt silányabb anyagot szolgáltat.

Mindezek a hátrányok azonban kiegyenlíthetők az
által, hogy a juhállományt három részre osztjuk s ará
nyos csoportokban eszközöljük a tavaszi, a nyári és a 
téli bárányoztatást. y .—  y .—

Fürészpor m int alom. A mostani takarmányszegény 
időkben még a szalmával is takarékosan kell bánni, 
hogy abból minél többet fordíthassunk az állatok táp
lálására. Ezért az almozáshoz, a hol lehet, használjunk 
pótlószert. A legjobb pótlószerek közé tartozik a fürész
por, melynek beszerzésénél ügyeljünk arra, hogy lehe
tőleg olyan fürészport vegyünk, a melyik keretfürésztől, 
vagy körfűrésztől származik, mert ez jobb, mint a szalag
fűrész pora. A vékony szalagfűrész ugyanis sokkal fino
mabb fürészport ad, mint a keret- vagy körfűrész, s 
ennek az a hátránya, hogy ha száraz, erősen porzik. 
Ilyen finom fürészport nem is szabad sertések alá al
kalmazni, mert a poros alom ezeket köhögésre ingerli. 
A fürészpor egyébként jó alomnak bizonyult, vele az 
istállót kifogástalanul tisztáu lehet tartani, mert az át
nedvesedett fürészpor nem tapad s ha azt időnkint 
megújítjuk, az állatok is tiszták maradnak. Az alomnak 
szánt fürészport eső ellen védett helyen kell tartani, 
hogy használatbavétele előtt jól kiszáradjon. Nedvesen 
elraktározott és aztán télen megfagyott fürészpor almo- 
zásra nem alkalmas.

Galambdúczok kijárói. Gyakran a galambdúczok 
kijárói az okai a galambok összeférhetetlenségének. 
Ezért gondoskodnunk kell arról, hogy minden galamb
dúcznak legalább két kijárója, sőt a nagyobbaknak há
rom kijárója is legyen. Ha a galambdúcznak nagy a 
kijárója, úgy azt közfalakkal akkora részekre kell osz
tani, hogy az egyes nyílások csak akkorák legyenek, a 
melyeken egy galamb éppen csak ki tud bújni. Hogy 
a galambok könnyen fölrepülhessenek, a kijárókat úgy 
kívül, mint belül deszkával kell ellátni; a deszka külső 
részét hosszabbra hagyjuk, hogy azon a galambok pi
henhessenek és onnan a környéket szemlélhessék. Min
den nyílást, zsinór segélyével elzárható csapóajtóval is 
fel kell szerelni, hogy éjjelre a galambokat a ragado
zóktól megvédhessük. A csapóajtó különben az újonnan 
beszerzett galamboknak a dúczba való szoktatására 
is szolgál.

Különfélék.
K itüntetés. Ő császári és apostoli királyi Felsége 

1915. évi október hó 17-én kelt legfelsőbb elhatározá
sával a háborúban tanúsított különösen hazafias és ön
feláldozó magatartása elismeréséül Thamm Géza szarvas
házai alerdésznek a koronás ezüst érdemkeresztet a 
vitézségi érem szallagján legkegyelmesebben adomá
nyozni méltóztatott.

M egjutalm azott erdőőr. Tibori János magyarbodzai 
erdőőr, 1915. év őszén, védkerületének Romániával ha

táros «Csukás» nevű havasa bejárása alkalmával négy 
szökevény orosz hadifoglyot fogott el, éppen akkor, a 
midőn ezek Romániába akartak átszökni. Tibori az orosz 
foglyokat a 20 kilométernyire eső Magyarbodzára kisérte 
s ott a csendőröknek átadta. Ezért a tettéért Tibori 
János a cs. és kir. hadtestparancsnokságtól 25 korona 
jutalmat kapott.

Adomány. Tóth Mihály erdőbényei erdőőr, lapunk 
előfizetője, az altiszti segélyalapra 2 koronát adomá
nyozott.

Halálozás. Weszely Frigyes főiskolai erdőmérnök
hallgató, cs. és kir. 26. gyalogezredbeli hadapród a harez- 
téren a hazáért hősi halált halt.

Moha Róbert, a beszterezebányai m. kir. erdőigaz
gatóság kötelékébe tartozó erdészeti altiszt, a 26. gyalog
ezred őrmestere, az L oszt. ezüst vitézségi érem tulaj
donosa, hazánk védelmében 16 hónapi harcztéri szol
gálat után 1915. évi deczember hó 9-én Nova-Aleksi- 
necnél nehéz szolgálatának teljesítése közben ellenséges 
golyótól találva hősi halált halt. Fiatal, derék tagja 
volt az erdészeti altiszti karnak és szép jövőnek né
zett elébe.

H írek a  hadbavonult k incstári erdőtisztekről.
Kitüntetést kaptak: Barna Endre m. kir. segéderdő- 
mérnök, tart. cs. és kir. tüzérhadnagy (signum laudist); 
Eró'ss Gyula m. kir. segéderdőmérnök, tart. m. kir. 
honvédfőhadnagy (signum laudist); Fogarasi Béla m. 
kir. erdőmérnökgyakornok, tart. cs. és kir. hadapród 
(II. oszt. ezüst vitézségi érmet); Jávorszky Zoltán m. 
kir. erdőmérnök, tart. cs. és kir. tüzérfőhadnagy (sig
num laudist)- Szeőts Béla m. kir. erdőmérnök, tart. 
cs. és kir. árkászfőhadnagy (signum laudist); Szepesi 
Artúr m. kir. erdőmérnök, tart. m. kir. honvédfőhad
nagy (signum laudist).

Megsebesültek: Adriányi Pál m. kir. segéderdőmér
nök, tart. cs. és kir. hadnagy; Fodor Vincze m. kir. 
segéderdőmérnök, tart. m. kir. honvédhadnagy (másod
ízben); Kovács Tivadar m. kir. segéderdőmérnök, tart. 
cs. és kir. hidászhadnagy; Miletics Zsarkó m. kir. erdő
mérnökgyakornok, cs. és kir. egyéves önkéntes.

Meghalt: a harcztéren szerzett betegsége következ
tében Szukics Ferencz kir. segéderdőmérnök, ta rt m. 
kir. honvéd-tüzérhadnagy.

A fekete dió. (Juglans nigra L.) Ez az Észak-Ame
rikában honos fa, mély, nedves talajon, nedves homo
kon, sőt még mocsaras területen is nagyon szépen 
fejlődik, ha a gyökfő csak egy kissé is magasabban áll. 
Tehát lapályos, ligetes területek befásítására, különösen 
elegyítve, pl. szillel, nyírrel, erdei cseresznyével (Prunus 
avium L.) stb.-vel, nagyon alkalmas. A fa bőven terem; 
termése hosszúkás, gömbölyű, külső héja szemerkés, 
belső csontos héja durva és roppant kemény, úgy hogy 
a magrészeket csak igen nehezen lehet a tökéletlenül 
négyrekeszű gyümölcsből kiszedni. Ezért a mi diónkat
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nem helyettesítheti. Parkokban igen szép díszfa, karcsú, 
gyorsan növő és jó fát szolgáltat. Fája valamivel söté
teb b, kevésbbé fodros és kevésbbé erezett, mint a mi 
diófánk.

Milyen puskákkal harczolnak a mai világháború
ban ? Ausztria és Magyarország: 95. évi mintájú Mann- 
licher-rendszerű, 4.49 kilogramm súlyú, 8.0 milliméter 
kaliberű, öt töltetű puskával; Németbiiodalom: 98. évi 
mintájú Mauser-rendszerű, 4.10 kilogramm súlyú, 7.9 
milliméter kaliberű, öt töltetű puskával; Törökország:
90. évi mintájú Mauser-rendszerű, 3.90 kilogramm sú
lyú, 7.65 milliméter kaliberű, öt töltetű puskával; Bul
gária: 88—90. évi mintájú Mannlicheí-rendszerű, 4.49 
kilogramm súlyú, 8.0 milliméter kaliberű, öt töltetű 
puskával; Anglia: 95. évi mintájú Lee-Enfield-rend
szerű, 3.76 kilogramm súlyú, 7.7 milliméter kaliberű, 
tíz töltetű puskával; Francziaország: 86—93. évi min
tájú Lebel-rendszerű, 4.18 kilogramm súlyú, 8.0 milli
méter kaliberű, nyolcz töltetű puskával; Oroszország:
91. évi mintájú, Mossin-rendszerű, 3.999 kilogramm 
súlyú, 7.62 milliméter kaliberű, öt töltetű puskával: 
Olaszország 91. évi mintájú Paracicino-Carcano-rend- 
szerű, 3,86 kilogramm súlyú, 6.5 milliméter kaliberű, 
öt töltetű puskával; Belgium : 89. évi mintájú, Mauser
rendszerű, 3.90 kilogramm súlyú, 7.65 milliméter kali
berű, öt töltetű puskával; Szerbia: 99. évi mintájú, 
Mauser-rendszerű, 3.90 kilogramm súlyú, 7.0 milliméter 
kaliberű, öt töltetű puskával.

A ragadós és fertőző allati betegségek ism erte
tése , valam int az ellenük való okszerű és sikeres 
védekezés. Irta : Tdtray János királyi tanácsos, m. kir. 
állategészségügyi főfelügyelő. Ára 5 korona. Kapható a 
«Pátria» részvénytársaság gazdasági szakkönyvkereske
désében, Budapest, IX., Üllői-út 25 és minden nagyobb 
könyvkereskedésben. A könyv elsősorban azokat az állati 
betegségeket tárgyalja, a melyek a hetenként hivatalból 
kimutatható betegségek sorába tartoznak. Tárgyalja az
után a gazdaságok állatállományaiban leginkább elő
fordulni szokott egyéb ragadós és fertőző betegségeket, 
melyek nem kevésbbé veszélyeztetik az állatok egész
ségét. A könyv ezeknek a betegségeknek a gyakorlati 
életben szükséges általános ismertetésével, tüneteivel és 
az ellenük való okszerű és ez úton sikeres védekezésé
vel ismerteti meg az olvasót. Az állattenyésztőt és állat
tartót sokszor igen érzékeny anyagi veszteség éri nem
csak nagy állatai, hanem a szopós- és a növendékállatok, 
valamint a háziszárnyasok megbetegedése és nem ritkán 
tetemes elhullása révén. Azonban ha az illetők e könyv 
könnyen megérthető tartalma által tájékgztatva vannak 
a védekezésnek minden esetben szükséges gyakorlati 
tennivalóiról, akkor sohasem éri őket az a károsodás, 
mint az esetben, a mikor ezen tudnivalók hiányában 
az esetleg felmerült betegségek leküzdését czélzó véde
kezéshez rendesen elkésve fognak hozzá.

R ettene tes Iván. Egy hírneves olasz építész meg
hívást kapott 1554-ben IV. Iván orosz czártól (kit ke

gyetlenségei miatt népe a «Rettenetes# előnévvel ruhá
zott fel), a kitől azt a megbízást kapta, hogy Kásán 
tartomány meghódításának emlékére Moszkvában egy 
olyan templomot építsen, a mely minden eddig létező 
templomot pompában felülmúl. Az építésznek nem volt 
szabad szülővárosának, az olasz Firenzének valamelyik 
építészeti műremekét mintául venni, hanem olyan kü
lönleges műremeket kellett alkotnia, a mi a kegyetlen 
kónyúr tetszését megnyerje. Ez mindenesetre nehéz és 
kényes feladat volt, de sikerült; az olasz művész meg
építette azt a gyönyörű templomot, a mely Moszkva 
300 temploma közül még ma is egyike a legérdekeseb
beknek. A templomot 17 különös czifra, más-más alakú 
és vörös, zöld, kék, sárga stb. színű kupola díszíti, a 
melyek csalódásig hűen úgy néznek ki, mintha fenyő
toboz, hagyma, tök, dinnye, ananász és egyéb gyümölcs 
volna a templomra fölrakva. A templommal a czár a 
legteljesebb mértékben meg volt elégedve és mikor a 
művész az építkezéssel elkészült, és hazájába vissza
térendő búcsúkihallgatáson a czárnál megjelent, a czár 
munkadij fejében egy zsák aranyat adott az építésznek 
e szavak kíséretében: ('Műveddel meg vagyok elégedve; 
de nehogy hazádban hasonló műremeket alkothassál, 
elutazásod előtt mindkét szemed ki fog szuratni.» Hiába 
volt minden kérés és könyörgés, és hiába biztosította 
a művész a czárt, hogy sohasem fog Olaszországban 
még csak hasonló templomot se építeni, a czár a mű
vész mindkét szemét kiszuratta és mint vak még sokáig 
élt Moszkvában, hazájába azonban többé nem tért vissza.

A rokitnói mocsarak. Az oroszlengyelországi Breszt- 
Litowszk elfoglalása alkalmával többször volt említés 
téve a hivatalos jelentésekben a rokitnói mocsarakról, 
a melyek a Búg folyótól a Dnjeszter folyóig terjednek 
és a melyeken a Dnjeszternek egy mellékfolyója a 
Pripet is átfolyik. Ezek a mocsarak, a melyek Nyugat- 
Oroszországnak Minsk, Grodnow, Volhynia, Kowno 
és Mohilow kormányzóságaiban fekszenek, eredetileg
8.270.000 ha  (14,389.000 kát. hold) területet foglaltak 
el, a melynek csak mintegy negyedrésze volt gazda
ságilag mívelhető és lakható. Maga a mocsár 1874-ben, 
a mikor annak lecsapolását megkezdték, 6,540.000 ha 
(11,379,600 kát. hold) kiterjedésű volt, amelynek mint
egy fele részét őserdő borította. Csatornázás és lecsapo- 
lás útján a mocsárvidékből mintegy 2,500,000 ha 
(4,350.000 kát. hold) területet mezőgazdasági mívelésre 
alkalmassá tettek, egy jelentékeny részt pedig rétté 
alakítottak át, úgy, hogy a valódi mocsár területe
2.644.000 ha-ra (4,600.560 k a i holdra) apadt le, minek 
következtében ennek a vidéknek a gazdasági értéke 
mintegy a hatszorosára emelkedett. Daczára annak, 
hogy a mocsaras vidék nagy részét már gazdasági 
mívelésre alkalmassá tették, a rokitnói mocsarak még 
mindig Európa legnagyobb mocsárvidéke, a melyen 
csak igen kevés út vezet keresztül. A mocsarakat két 
vasúti vonal szeli át és pedig az egyik északról déli 
irányban Wilnától Rownóig, a másik pedig nyugatról 
keletre Breszt-Litowszktól Shabinka, Hornéi irányában,
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a melyek Lulineznól keresztezik egymást. Járható utak 
hiányában e két vasúti vonalnak a háborúban igen 
fontos szerepe volt, mert csak ezek segélyével lehetett 
a csapatszállításokat lebonyolítani. A megvert orosz 
hadsereg visszavonulását azonban a mocsarak nagyon 
megnehezítették, mert a csapatok zöme csak óriási 
kerülővel juthatott vissza az ország belsejébe.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége" közleményei.

Tisztelt Tagtársak!
Az eseményekben gazdag 1915. esztendő már a múlté 

és a történelemé.
Adja az Egek Ura, hogy az 1916-iki új esztendő 

hozza meg a mindenki által annyira óhajtott áldásos 
békét, hogy azután friss erővel és minden tehetségünk
kel elsősorban szeretett hazánk javára dolgozhassunk 
és azt a megkezdett munkánkat, a mely a háború miatt 
szünetelni kényszerült, tovább folytathassuk.

A Szövetség vezetősége ez irton kíván az elmúltnál 
boldogabb és áldásosabb új esztendőt a tisztelt tag- és 
szaktársaknak.

Nyugtázás. A Szövetség pénztárába tagsági díjat 
befizettek:

1915. II. félévre: Libits László és Bölcs József 2— 
2 koronát; — 1916. évre: GaJántai Ferencz és Balogh 
Kálmán 4—4 koronát.

V áltozások az erdészeti szo lgá la t köréből.
(K érjük az ura d a lm a k t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m u k b a n  beálló változásokról a  szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére 

Wallandt Frigyes főerdőőrnek nyugalomba helyezése alkalmából 
sok évi hű és hasznos szolgálata elismeréséül a koronás ezüst 
érdemkeresztet adományozom.

Budapest, 1915. évi november hó 28-án.
FERENCZ JÓZSEF s. k.,

Báró Roszner E rvin  s. k.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter áthelyezte Perc Vilmos 
kir. főerdőmérnököt Susakról Zagrebbe pénztári ellenőrnek, 
Márics Antal kir. segéderdőmérnököt pedig Kosinjból Susakra 
pénztári ellenőrnek.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter áthelyezte Mamira Jó
zsef m. kir. segéderdőmérnököt Csíkszeredáról—Fehértemplomba 
és ideiglenesen megbízta a fohertemplomi vagyonközségi pénz
tárnoki teendők ellátásával.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter áthelyezte Garlathy 
Oszkár m. kir. ordőmérnököt Gödöllőről—Galgamácsára s meg
bízta a galgamácsai m. kir. erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter áthelyezte Borovánszky 
György díjtalan m. kir. erdőmérnökgyakornokot Sátoraljaújhely
ről Beszterczére és beosztotta a m. kir. erdőigazgatósághoz.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter áthelyezte Spangel Ernő 
m. kir. segéderdőmérnököt Beszterczebányáról—Tótsóvárra.

A liptóujvári m. kir. főerdőhivatal főnöke a likavai m. kir. 
erdőgondnokságnál alkalmazott Fröhlich Gyula m. kir. főerdőőrt 
40 évet meghaladó szolgálata után, 1915. évi deezember hó végé
vel végleges nyugalomba helyezte.

E lő f iz e té s i  d í ja k  u y u ( |iá z á s a .

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

Lenkny Lajos 10.—, Gf. Pálffy urad. hd. 14.55, Tálly község 
hd. 15.95, Wenczel Miksa hd. 24.90, Fogarasi erdőhiv. 84. — , 
Főlierczeglaki fgi jószágig. 60.—, Nagybányai főerdőhiv. 78.—, 
Ujváry Jenő 6.—, Bustyaházai erdőhiv. 304.— , Nádasladányi 
erdőhiv. 16.—

1 koronát fizettek: Oláh Jenő, Czunya György, Jánk József, 
Fábriczy István, Németh István, Pataló Péter.

2 koronát fizettek: Szullik Fr., Boross József, Prónay Béla, 
Kálinger József, P intér Ernő, Regenye Ferencz, Burger János, 
Klingovszky János, Tóth Mihály, Engli Vilmos, Horváth Jánosi 
Beneze Vincze, Bóna Andor, Kiszel András, Kososak István, 
iíj. Kubus János, Merreider István, W inter Gusztáv, Divéky 
József, Milován Vazul.

4 koronát fizetlek: Lochián Viktor, Schleer János, Vesza 
János, E rnst Schulz, Fónai Mihály, Soltész Sándor, Stainer 
Gyula, Galánthai Ferencz, Árvaváraljai urad. erdőgond., Hornik 
Károly, Kluger Antal, König János, Nagyváradi püsp. erdőgond., 
Somfai István, Stiedl András, Beszterczenaszódi faipar, Heydrich 
Károly, Hidvéghy György, Schmidt Béla, Alexander Cári, Kocsis 
József, Pölöskei József, Stach Sándor, Bagyinszky Pál, Esterházy 
ligi erdőkez., H infner György, Kraffszky Ferencz, Márkus Mihály, 
Papp Ágoston, Papp Péter, Rónay Antal, Vadkerty Menyhért, 
Koczán Rezső, Baranyay István, Bohus Károly, Faragó András, 
Fischer-Colbrie Emil, Horváth Károly, Kocsis Mihály, Komsa 
György, Lachmann Lajos, Nemsár Jenő, Novottny László, 
Polenik János, Szabó Mihály (festő), Argyelán Tanaric, Bartlia 
Béla, Dobsina város erdőhiv., Nagy Lajos, Sajóvárkonyi erdőhiv., 
Terray Gyula, Bózner Gyula, Kocza János, Gasparecz Lajos, 
Marányi Géza, Mótz István.

Szerk esztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tjav íto tt lakczím m iatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a  posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
bejelentett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
tatási költségen m egtakarítása czéljából. Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a  t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

U. J. Előfizetése a küldött 6 koronával 1917. évi márczius hó 
végéig van rendezve.

Vadász. 1. Leveléből nem tudjuk megállapítani, hogy ön 
milyen alkalm azott; de mivel T. város erdei állami kezelés alatt 
állanak s ön valószínűleg ilyen erdőbirtokon van alkalmazásban, 
ennélfogva a szolgálat felmondását és elhagyását illetőleg, a 
jóváhagyott erdőőri szolgálati és fegyelmi szabályok határoz- 
mányai az irányadók. Ezeket a szabályokat önnek, szolgálatba 
lépése alkalmával meg kellett kapnia. Miután ezek a szabályok 
a felmondásra nézve valószínűleg nem tartalmaznak rendel
kezéseket, ebből az következik, hogy szolgálatát — ha a fizetését 
leszolgálta — bármikor elhagyhatja.

H a azonban ön nem ilyen alkalmazott, akkor önre a gazda
sági cselédekre vonatkozó 1907. évi XLV. t.-cz. határozmányai 
az°irányadók. Ennek a törvényczikknek a 40. §-a szerint a fel
mondási idő két hónap.

A birtokos -— jelen esetben a város — ha ön állami kezelés 
alatt álló erdőbirtokon van alkalmazva, az erdőőri szolgálati és 
fegyelmi szabályok értelmében önt csak fegyelmi úton bocsájt-
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hatja el a szolgálatból, ha pedig m int cseléd van alkalmazva, 
úgy két hónapi fölmondással, minden ok nélkül elbocsájthatja.

2. Lapunk előbbi számában közöltük, hogy kik tarthatnak 
igényt a háborús segélyre. Minthogy m i nem tudjuk, hogy ön 
milyen alkalmazott, ennélfogva nem is tudjuk megmondani, 
hogy joga van-e a segélyre, vagy sem.

3. H irdetését hozzuk.
T. J. 1. Kölcsönkönyvtárakból bizonyos óvadék letétele mellett 

kaphat olvasni való könyveket, bár most, a censura miatt, ez is 
nehezen fog menni. Tessék a következő budapesti kölcsönkönyv- 
tárak közül valamelyiknek írn i s ajánlatot k é rn i: Dénes Mór, 
VIII., Tavaszmező utcza 8 ; Farkas József, V II., .Murányi-utcza 43 ; 
Irodalm i szalonkölcsönkönyvtár r.-t., V., Nádor-utcza 20; Lauffer 
Tivadar, IV., Váczi-utcza 19; Büchler F., VI., Andrássy-út 33; 
Modern könyvtár, kölcsönző vállalat, VI., Andrássy-út 38; 
Mozgókönyvtár vállalat, VII., Erzsébet-körút 39; Szerb és Társa, 
V., Bálvány-utcza 2.

2. A minisztérium szokott erdőőrök részére méhészeti fel
szereléseket, baromfi- és házinyúltörzseket ingyen engedélyezni, 
azonban most a háború m iatt ez is szünetel.

M. 1. H a a vadászbérlő megengedi, hogy ön az általa bérelt 
területen vadászszon, akkor természetes, hogy vadászhat.

2. A vadászati kihágást, bárhol történt is az, felettes erdő
gondnokságának jelentse be.

3. Kiskorú gyermek által elkövetett erdei kihágásért a szülő 
is felelős és a tárgyalásra a szülő és a gyermek is megidéztetik.

4. A vadászatról szóló 1883. évi XX. t.-ez. 13. §-a szerint a 
ragadozó vagy kártékony állatokat (ilyen a borz, vidra és a 
nyest is) saját területén a birtokos bármikor elpusztíthatja, azon 
esetben is, ha a vadászat bérbe volna ad v a; ha azonban a 
pusztítást vadászatilag hajtókkal, vagy bárminemű vadász
ebekkel akarja végbe vinni, erre ez esetben a bérlő beleegyezését 
tartozik kieszközölni. H a tehát az illető nem a saját területén 
fogta a borzot, vidrát és nyestet, úgy vadászati kihágást követett 
el. Saját területén azonban vadászjegy nélkül is jogosan pusztít
hatja a ragadozókat.

5. Konvertált sorsjegyeit még nem húzták ki.
P. J. J . Névtelen levelekre nem szoktunk ugyan válaszolni, 

kivételesen azonban értesítjük, hogy ön valószínűleg azért kap 
csak négy gyermek után családi pótlékot és illetőleg ezt helyet
tesítő rendkívüli évi segélyt, m ert csak évi 700 K javadalmazása 
van. A családi pótlékot helyettesítő rendkívüli segély ügyében 
kiadott 2973. M. E./915. számú kormányrendelet 2. pontja értel
mében ugyanis annál az állami alkalmazottnál, a kinek fizetés 
természetével bíró illetménye az évi 600 K-t meghaladja, a rend
kívüli évi segély összesen, az em lített illetmény évi 600 koronát 
meghaladó s felfelé 100 koronára kikerekítendő részének felénél 
több nem lehet. Ön évi 100 koronával .kap többet, m int 
600 korona. Ennek a ICO koronának a fele 50 k o rona; ez fel
felé kikerekítve lesz 100 koroná, vagyis évi 100 korona rend
kívüli segélyre tartha t igényt.

L. J. Tessék a következő budapesti állatpraparáló intézetek
hez forduln i: Bartkó József IX., Lónyay-utcza 43; Bodnár Béla
VIII. , Stáhly-utcza 15; Eltscher Sándor I., lvarolin-út 18; 
Erdély és Szabó V III., Baross-utcza 21 ; Ferdinandy Béla
IX. , Ráday-utcza 31 ; dr. Lendl Adolf II ., Donáti-utcza 7; 
Bosonowszky Frigyes II., Tasaréti-utcza 83; Singer Róbert 
VII., Ilka-utcza 30; Szikla—Szilágyi VII., Amazon-utcza 13. sz.

alkalmazásban, 12  évig mint erdőkezelő egy abaujvár- 
megyei birtokon volt, két éve pedig az alföldre helyez
tetett át vadásznak. Czíme a szerkesztőségnél meg
tudható. (2.)

Szakvizsgázott, magyarul, németül és tótul beszélő 
egyén, volt favállalkozó, nagyobb összegű óvadékkal ren
delkezik, erdészetnél állást keres. Czime a szerkesztő
ségnél megtudható. (3.)

31 éves, nőtlen, kincstári erdészeti altiszt, a ki 
a külső erdőkezelésben és az irodai teendőkben teljesen 
jártas, keres magánuradalomnál, erdőüzemnél állást. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (4.)

Erdőőri szakiskolát végzett, erdőőri és vadőri szak
vizsgát tett, 41. éves, nős, szorgalmas, komoly, józan 
magaviseletű, teljesen megbízható, kitűnő szolgálati bizo
nyítványokkal rendelkező, hadmentes egyén, erdőőri, 
vagy ehhez hasonló állást keres. Állását április 1 -ig 
bármikor elfoglalhatja. Havi 200 korona fizetést, vagy 
ennek megfelelő más járandóságot igényel.

Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (5.)

E rd őkezelő i, erdőőri, vadőri alkalmazást keres 
erdészeti teendők végzésében ügyes, iskolázott fiatal
ember. Czíme: Csávolyszki Desző — Jászapáti, Szt.- 
Györgyi-út; (Jász-Nagykun-Szolnok megye). ,6.,

5 0  éves, erőteljes, hadmentes, nős, gyermektelen, 
felmondatlan állásban levő szakvizsgázott erdőőr, ki az 
erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és irodai teendőkben 
jártas, gazdaságban mint tiszt volt alkalmazva, meg
felelő állást keres. Czíme: Petrovits Gábor, Demény 
(Trencsén megye). (7.)

N yuszt- é s  nyestb őrok et veszek. Ajánlatok az 
ár megjelölésével a szerkesztőséghez intézendők.

Erdőőr magyar és tót nyelvvel kerestetik Trencsén 
megyébe. Ajánlatok bizonyítványok másolatokkal, fizetési 
igények mellett ('Alexander Wien III 1. Sechskrügel- 
gasse 5. czím alatt. (1.)

ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT

3 8  éves, hadmentes, szakvizsgázott, 12 évi gyakor
lattal biró egyén erdőőri állást keres. Czíme a szer
kesztőségnél megtudható. -

4 2  éves, szakiskolát végzett erdőőr állást keres. 
14 év óta jelenlegi állomáshelyén egy uradalomban van

Szőcsény-Vései hitbizományi erdőbirtokaim számára 
had m entes, e g é sz sé g e s , igen  eré lyes , erdőőri 
szakiskolát végezett, vizsgázott erdőőrt keresek, a ki 
faiskola kezelés, faültetés és erdősítés terén tökéletes 
gyakorlattal bír és a vadóváshoz is ért. Pályázatok 
eddigi működésről szóló bizonyítványok másolataival — 
melyek vissza nem küldetnek — egyenesen a hitbizo
mányi birtokoshoz: V éssey  L ajos S z ő csén y  u. p. 
Nemes Yid, Somogy megye küldendők. (2.11. 1.)
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4355/1915. Bzám.

Fűz- é s  n yárfaeladás lövőn. Az apatini m. kir. 
erdőhivatalhoz tartozó palánkai m. kir. erdögondnokság 
kerületében fekvő palánkai Jedek szigeten kijelölt vágás
területen álló fűz- és nyárfaanyag egy csoportban, zárt 
írásbeli ajánlatok útján kerül eladásra.

Az írásbeli ajánlatok legkésőbben 1916. évi január 
hó 25-ik napjának délutáni 4 óráig nyújtandók be az 
apatini m. kir. erdőhivatalhoz, a hol azok a következő 
napon délelőtti 10 órakor nyilvánosan felbontatni fognak.

Az eladási feltételek, kikiáltási ár, ajánlati űrlap és 
boríték az apatini m. kir. erdőhivatalnál szerezhető be.

Apatin, 1915. deczember hóban.
<*.) M . k ir .  E r d ő h iv a ta l .

142852/1915. I.-B. 1. szám.

T e r m e l t  f e n y ő h a s z o n fa  e la d á s .  Az ujhutai 
m. kir. erdőgondnokság Hollós-, Méneslápa- és Szarvas- 
kútgerincz nevű erdőrészeiben kitermelt 1198’7 köb
méter lucz-, erdei- és "vörösfenyöhaszonfa, három eladási 
csoportban, zárt Írásbeli ajánlatok mellett, nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik.

Az ajánlatok 1916. évi január hó 27-én déli 12 óráig 
a tótsóvári m. kir. erdőhivatalnál nyújtandók be és 
ugyanott 1916. évi január hó 28-án délelőtt 10 órakor 
bontatnak fel.

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a tótsóvári erdőhivatalnál szerezhetők be.

Budapest, 1915. évi deczember hó.
(5.) M . k i r .  F ö ld m ív e lé s ü g y i M in is z te r .

minden kétséget kizáró módon számokkal és hetükkel 
tartozik kiírni és kijelenteni köteles, hogy az eladás 
tárgyát képező erdőt illetve annak faanyagát^ valamint 
a részletes faeladási feltételeket ismerni és az utóbbiakat 
minden tekintetben elfogadja és magára kötelezőnek 
elismeri.

A részletes faeladási feltételek a vagyonközösség 
gazdasági hivatalánál a hivatalos órák alatt megtekint
hetők.

Karánsebes, 1916. évi január hó 4-én.
A r o m á n -b á n á t i

<3.i va g yo n  közösség  g a zd a sá g i h iv a ta la .

♦  Egy fillért se áldozzon a méhészetre,
♦  m íg el nem olvassa

A MEHEK ELETEI
czímü könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes 
ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását 
és az általános alapismereteket tartalmazz a ; mely világos
ságot áraszt a sötétségben, útm utatást 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, kaptáruk, kasok és mindennemű 
méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen 
és bérmentve küld

a  t Méhészeti k ia dóh iva ta la
Ú jp est, S zé ch en g i-u tcza  7. sz.

. Uát k iátU át h iti Uát Ú ti U átU áihJáiL iátU át Mái U átkiái LAkUát

35/1915. szám.

F a e l a d á s i  h i rd e tm é n y . A volt 13. számú román
bánáti határőrezredből alakult vagyonközösség részéről 
közhírré tétetik, hogy a tulajdonát képező Tiszafa község 
határában fekvő és az orsovai erdőgondnokság kezelése 
alatt álló «C» gazdasági osztály, VIL vágássorozat, 
IY. tag, 5. számú erdőrészletében 1915— 1924. években 
való kihasználására kijelölt 69’02 kát. holdnyi területen 
található 2543 m3 tölgy és 282 m 3 bükk haszonfa és 
2836 ürméter tölgy- és bükktüzifára becsült összes fa
tömeg, zárt írásbeli ajánlatokkal egybekötött verseny- 
tárgyalás útján fog kihasználásra eladatni.

Az eladásra bocsátott fatömeg kikiáltási árát képező 
41,747 kor. azaz negyvenegyezerhétszáznegyvenhét korona 
becsértéken alul nem fog eladatni.

Venni szándékozók felhivatnak, hogy 4200 azaz 
négyezerkettőszáz korona bánatpénzzel felszerelt, íven
ként egykoronás bélyeggel ellátott szabályszerű aján- 
lataiakkal a román-bánáti vagyonközösség gazdasági 
hivatalánál Karánsebesen legkésőbb 1916. évi február 
hó 18-án délelőtti 10 óráig annál is inkább benyújtsák, 
mert elkésett, távirati úton és bánatpénz nélkül beadott, 
valamint utóajánlatok sem fognak figyelembe vétetni.

Ajánlattevő ajánlatában a kihasználás czéljából el
adásra bocsátott fatömegért megajánlott összes tőárt

H I R D E T É S E K
»in *»n *p *»n »»n »ir* »n »fn *»pi w i *» »»n *r

fe lvétetnek a  kiadóhivata lban  
Budapest, V., Alkotm ány-u. 6.

Gazdáknak és baromfitenyésztőknek
nélkülözhetetlen segédkönyvek a

Hreblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő 
által irt

baromfi- és házinyul- 
tenyésztési szakmunkák!
1. Általános tudnivalók III. kiadás ára 1
2. Baromfitenyésztés I. • 5.—

r  < 0 3. Tyuktenyésztés II. • 3.—
4. Pulykatenyésztés IL • 3.—
5. Lad- és kacsatenyésztés I. « 3.—
6. Baromfiak hizlalása II. • 1.50
7. Baromfitermékek értékesítése 2.—
8. Az ezüst szőrmenyul tenyésztése 

és értékesítése. 1. kiadás 2.—

E  n y o lc z  munka  S z e rz ő n é l — E p e r je s e n , e rd é sz e t 
altisztek s egyéb alkaltnazottak által postautalványon meg 

rendelve fe le  á r b a n  kapható.

Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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X. évfolyam. — 3—4. szám. Megjelenik minden hó 1-ón és 15-ón. 1916. február 16.

Előfizetési á r :

Egész év re _______4 K.
Fél é v r e ______2 1 ,
Negyed évre_______1 K.
Egyes szám ___ 20 f.

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. 
T U L A JD O N O S  É S  KIAD Ó  AZ O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos é3 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral szómítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul áll rendelkezésre.

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

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdö» m unkatársai megfelelő Írói tisz teletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. Erdészeti Egyesület által kezelt oly alap jav á ra  fordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
A cserkéreg termeléséről és értékesítéséről. (Wellibil Károly.)
Csemetekertek zöldtrágyázása. (L—1.)
A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről.
A hivatásos vadász fegyvere. (Schneider Árpád.)
Levél a szerkesztőhöz. (Pausinger Károly.)
A méhek czukorral való etetése. (Ignácz Sándor.)
Gazdasági tanácsadó: Kevésbbé ismert baromfieleségek. (Baszel 

Elek.) — Tiszta méz nyerése. — Fáczánokat pusztító ragadozók 
irtása. (Gy. K.) — Bélbajok állatállományunkban.

Különfélék: Kitüntetések. — W allandt Frigyes nyugalmazott 
m. kir. főerdőőr ünneplése. — E ltűnt erdőőr. — Halálozás. — 
Nyugdíjbiztosítás. — Szabadságolások a katonaságnál. — 
Szőrme-árak. — Ruhák vízhatlanítása. (L. L.) — Ajtók 
nyikorgása. (E. L.) — Várfolt eltávolítáaa fehérneműről. 
(L. L.) — A világ legnagyobb juhnyája és legnagyobb baromfi- 
tenyésztő városa.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Gyermekálom. (Pakots József.)

A cserk éreg  term elésérő l é s  érték esítésérő l.
Ir ta  : Wellibil Károly, jószágigazgató.

A hazai tölgyesek hasznosításának egyik, különösen 
a közép- és kisbirtokosok körében kedvelt módja a cser- 
kéreg-termelés. Az a meggyőződés, hogy termékenyebb 
talajon, rövid forduló mellett is lehet nagyobb gondo
zás és költség nélkül az erdőt üzemben tartani, sok 
erdőtulajdonost arra birt, hogy tölgyeseiket ily módon 
jövedelmeztessék. Megfelelő talajon, szorgos kezelés, 
utánpótlás és kímélés mellett ott, a hol a tűzifát is 
könnyen és jól lehet értékesíteni, ez a gazdálkodás 
teljesen indokolt; nem tagadható azonban, hogy a leg
több esetben, a dús jövedelem bevétele után a letarolt 
erdőt a természetre bízták, minek következménye az 
lett, hogy a nemes tölgyet kiszorította a nyír, a nyár, 
rakottya és az avar és a talaj elszegényedett; de a 
tulajdonos vigasztalódott azzal, hogy kapott pénzt, a 
mellyel esetleg segített magán és nem kellett bevárnia 
azt a még távoleső időpontot, melyben a tölgy mint 
szálerdő is eléri a vágatási kort.

A cserzőanyagok értéke és kelendősége sok válságon 
ment keresztül; a cserkéreg ára a túltermelés és a

fenyegető vegyi cserzési mód hatása alatt hanyatlott; 
a vegyi cserzés be nem válván, később az árak ismét 
felszöktek és volt idő, a midőn inkább a nagy kedves
ségnek és kelendőségnek örvendett hántolt tölgyfa 
értéke birta reá a birtokosokat a cserhántásra. Ismerek 
esetet, hogy az Erdélyszéli vármegyékben a termelőnek 
ingyen adták a kérget és még fizettek móterenkint 
40—50 fillért, hogy lehántotta azt.

A háború kitörésével a cserzőanyagok egyszerre 
ismét nagyon keresettek lettek és áruk rendkívüli arány
ban felszökött; szövetségesünk, Németország, a hová 
kivitelünk tetemes volt, követelte a kötések lebonyo
lítását és azonnal beszüntette a kivitelt; valoneát, 
quebrachót behozni többé nem volt módunkban, bőr
gyáraink tehát megakadtak és miután a hadseregnek 
mindennemű bőranyagra feltétlen szüksége volt, a 
kormány a kereskedők túlkapásainak a cserzőanyagok 
árának maximálásával gátat vetett, a földmívelésügyi 
minisztérium pedig az erdőbirtokosokat felszólította, 
hogy az erdeikben termelhető lúcz- és tölgykéregre 
fordítsanak figyelmet, sőt megengedte még azt is, hogy 
ebből a szempontból üzemtervektől eltérőleg hasznosít
hassák erdeiket.

Nálunk azonban rendeleteket ritkán olvas és tanul
mányoz a nagyközönség és ezért talán időszerű és 
nemzetgazdaságilag indokolt, a gazdasági és erdészeti 
szakértőket nélkülöző birtokosokat felvilágosítani,, hogy 
ma mily alkalom nyílt arra, hogy fiatal tölgysarjerdeiket 
jó l értékesítsék. Igaz, hogy ma különös körülményekkel 
kell számolni, hogy kevés a munkás és még kevesebb a 
fuvaros, drága az élelem, tehát nehéz elegendő favágót 
és fuvarost szerezni; mindez megapasztja a vállalkozási 
kedvet, de ezeket a nagy akadályokat is sikerül áthidalni 
annak, a ki a kormányrendeletekben lefektetett kedvez
ményeket a hadtápkerületeken kívül lévő hadkötelesek 
szabadságolását, hadifoglyok kieszközlését érvényesíteni 
tudja. A múlt 1915. évben is megvoltak már ezek a 
nehézségek és mégis sikerült számos helyen cserkérég- 
ből nagy mennyiségeket termelni és leszállítani.

A különben ma már általánosan ismert eljárás a 
cserkéregtermelésnél a következő: A nedvkeringés be
állta után, rendesen április hó második felében a© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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termelő levágattatja a tölgyfákat, a faegyedeket a szo
kásos egy méter hosszú darabokra fűrószelteti és az 
egyes dorongokról kanalas kések segítségével lehámoz- 
tatja, lenyúzatja a kérget. Az ily módon nyert kéreg
darabokat farudakból rögtönzött állványok mellé kell 
felállítani oly formán, hogy a levegő érje és az esetleges 
csapadék a kéreg külső részén lecsurogbasson. Egy-két 
napi száradás után az ekkép légszárított kérget össze- ' 
gyűjtjük és zsineggel vagy dróttal egy méter kerületű 
csomókba összekötjük és ily alakban szállítható, de 
egyszersmind kereskedelemképes is.

A visszamaradt kéregmentes fát, rendes méter
rakatokba, többnyire 125 cm. magasságban rakják és 
rendesen az ily 25 cm. aszréteggel vagy felülmétettel 
biró ürméterrakat, a melyről átlag 92—95 kgr kéreg i 
jött le, képezi az adás-vétel egységét.

Kedvező időjárást feltéve, egy munkás naponkint I 
legalább egy ürméter fát bir feldolgozni.

Még általánosságban is nehéz megállapítani, hogy ; 
mi az erdei termékek értéke, a termelés helyszinén mit j 
ér egy méter tűzifa, mit ér a lekerült kéreg; annyira 
függ ez a helyi körülményektől: hol van és hogyan 
fekszik a termelőhely? hány éves az állomány? mily 
terepen áll? mely távolságra van a legközelebbi vasúti 
vagy gőzhajózási állomástól? mily útakon kell közle
kedni? stb. Az alábbi adatoknak tehát csak. tájékoztató 
rendeltetése lehet. Az állomástól mintegy 12 — 15 km. 
távol eső 16—18 éves erdőben a termelési és szállítási 
költségek ma körülbelül a következő határok között 
mozognak: egy 125 cm. magas méterrakathoz szükséges 
fatömeg levágása, feldarabolása, a kéreg lehántása, szárító- j

állványra helyezése és a méterrakat fel
állítása .................... _  ......................... G.-------8.___  K
a kéreg összehordása, takarók, kötő
zsineg kéregkötözés költsége ürméte-
renkint _ __________ _  .... 4.-------4.___  ((
útjavítás, a kéreg elszállítása az állo
másig, beraktározás, mérlegdíj, fel
ügyelet az erdőn és a gyűjtőtelepen 4.— — 5.— «

összes költség .. 14.-------17.— K
A vevő vagy vállalkozó kap egy q. lég- 
száraz kéregért a maximális 30 K ár 
mellett, 125 cm. magas méterbe ki
rakott fa után, 92 kgr-al számítva . 27.60 K-t,
a hántolt fa az erdőn, tekintve a mai 
magas árakat és nagy keresletet, megér 
125 cm. magas, ürméterenkint 5—10
K-t, átlag _  ........... . .......... ._ ....______ 7,50 «

a vevő összes bevétele tehát .... 35.10 K,
levonva a fent kimutatott előállítási 
és kezelési költségeket, maradna a fa
és kéreg javára ...... ... 21.10— 18.10K.
Most számításba kell venni, hogy a 
vevő a kéreg és fa árának nagy részét 
legjobb esetben csak 6—12 hónappal 
későbben kapja meg, míg az eladó 
igényeit, továbbá a vágatáéi, szállítási 
és kezelési költségeit előlegesen kell 
kifizetni, tehát számítani kell a be
fektetés kamatait, tekintetbe kell venni 
a koczkázatot, a munka alatt beáll
ható kedvezőtlen időjárást, az ebből

TÁEO ZA.
A g y e r m e k á l o m .

I r t a : Pakots József.

Az internátusi felügyelő tanár belépett a tanuló
terembe s a fiúk felálltak asztalaik mellől.

— Itt a posta! — mondta a tanár olyan hangon, 
mintha egy századot vezényelne és megállva a terem 
közepén, sorban leolvasta a neveket a levelekről.

— Krajcsik Imre ! Itt a leveled! De írd meg az 
anyádnak, hogy még nem vagy nagyságos, csak t. ez.!

— Igenis, — szepegte egy rövidnadrágos szőke, 
szögletes fejű gyerek és kilépett az asztala mellől.

A tanár más levelet silabizált.
— Löwinger Jenő !
Itt nem volt semmi baj s a vörös Löwinger szó 

nélkül jutott hozzá a leveléhez.
—- Lehoczky, Bartos, Grün, H ám ori!
A fiúk egymásután jelentkeztek a levelekért.
Most egyszerre csak gúnyosan csendült meg a tanár 

hangja:
— Mészáros Zoltán úr!
Az úr szót megnyomta, ironikusan kiélezte s köz-

| ben kellemetlen mosolylyal mustrálgatott kezében egy 
levelet.

Az egyik sarokasztalnál felállt egy halovány, nyú
lánk fiú. Nagy diák volt már, a felsőbb osztályokat 
járta s az arczából és szeméből értelem, szellem és ön
érzet sugárzott ki. Ebben a korban a legönérzetesebb 
az ember.

— Mészáros! — csattant most föl még élesebben 
a tanár hangja. — Micsoda levél ez már megint?

A fiú a dacz némi árnyalatával felelte:
— Nem tudhatom, a míg nem láttam.
A tanár felszisszent:
— Lám, maga még felesel is. Ez a levél női irás. 

Már nem első ízben kap hasonló irású levelet. A leg
utóbbi alkalommal is megmondtam, hogy elég legyen 
belőle. Nem tűröm !

A fiúnak kigyult az arcza és elszántan nézett far
kasszemet a tanárral.

Ettől a nézéstől a felügyelő tanár még nagyobb in
dulatba jött, pulykavörös lett és szinte toporzékolt. 
Kicsiny, alacsony emberke volt, már nem egészen fia
tal, a ki nagy keservek és nélkülözések árán vergődött 
idáig s a jsok nyomorúság és elszenvedett sérelem, a 
mely az emberek részéről érte, embergyűlolővó és rossz
indulatúvá tette.
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a kezelésnél következhető késedelmes
séget és azon körülményt, hogy esetleg 
kénytelen lesz a kéreg egy részét a 
maximális áron alul értékesíteni, végre 
a vállalkozó által elérendő vállalati 
nyereséget, melyek javára legalább
20%-ot igényel, vagyis......  _  ........... 4.22 — 3.62 K
és ekkép maradna a fa és kéi’eg értéké
nek fejében az eladó javára...............  16.88 — 14.48 K
vagyis kerek számban 14.50— 17.— K, a mi az eddig 
elért árak több mint kétszeresét jelenti.

A mint már fentebb említettem, ezek az adatok 
átlagosak, kedvezőbb viszonyok behatása alatt növeked
nek, silányabb körülmények következtében apadnak, 
tény azonban, hogy Pest- és "Nógrádmegyében a Duna 
melletti vidéken már történtek eladások, melyeknél a 
fáért és kéregért ürméterenkint 20—22 K-t fizetett a 
vevő, távolabbi vidéken egy méter fa utáni kéregért 
(csak a kéregért) 5—8 K-t fizettek tövön, a mi a fenti 
felállítás helyességét igazolja.

Sok birtokos előre akarja tudni, hogy mit kap az 
erdejéért; kiknek nincsen módjukban a munkát ellen
őrizni, vagy a kik nem bíznak a számításokban, ezek 
eddig is többnyire kellemesebbnek tartották az eladást 
a területegység alapján és megelégedtek egy kát. hold 
területen termelhető fáért és kéregért elért 100—200 
koronával. Ezeknek figyelembe kell venni, hogy esetleg 
a vevő is többet koczkáztat és ennek következtében 
ajánlatánál a termeléssel felmerülő koczkázatot be fogja 
számítani. Mindamellett feltehető, hogy középminőségű 
talajon felnőtt, jól kezelt, teljes záródással biró 18—20

éves tölgyes mintegy 24 fenti méretekkel biró ürmétert 
ad és hogy ennek következtében az eladó bátran köve
telhet egy katasztrális hold erdő után 300—400 koronát.

Reméljük, hogy ezek a tájékoztató soraink minél 
több erdőbirtokosnak és erdőgazdának javára fognak 
szolgálni!

G sem etekertek  zöld trágyázása .

Mutasd meg a csemetekertedet s megmondom, hogy 
jó erdész vagy-e; mert erdőt kihasználni és értékesí
teni — bár ezekhez is tudás, tapasztalat és okosság 
szükséges — minden fakereskedő tud, de kifogástalan 
eredménynyel erdőt telepíteni és felnevelni, csak jó er
dész képes. Már pedig az eredményes erdőtelepítésnek 
és felnevelésnek első és elengedhetetlen feltétele : erőteljes 
csemetéknek a nevelése, a mi ismét csak erőteljes, jó 
táplálóerőben levő talajban sikerülhet. Kevesen vagyunk 
azonban abban a szerencsés helyzetben, hogy csemete
kertjeinket rendszeresen istállótrágyával trágyázhassuk, 
részint azért, mert az istállótrágya beszerzése a legnagyobb 
nehézségekbe ütközik, részint azért, mert a hegyekbe 
való felszállitása aránytalanul sokba kerül. Az istálló- 
trágyával való trágyázást kifogástalanul pótolja a zöld- 
trágyázás ; hiszen az istállótrágya sem egyéb, mint az 
állatok gyomrán átment takarmány s ha a takarmányt 
a földbe ássuk, talajunkat ép úgy erősítjük, mint az 
istállótrágyával: a talajban elkorhadó takarmány épúgy 

| humussá válik s a talajt ép úgy melegíti s porhanyítja 
mint az istállótrágya. Sőt a műtrágyázással kapcsolatos 

| zöldtrágyázás véleményem és tapasztalatom szerint jobb,

És ez az ember idekerült fiatal lelkek őrének, neve- i 
lőj ének.

Ordítozni kezdett:
— Mit bámul úgy? Még kihívóan is viselkedik! Na 

várjon! A levelét nem kapja meg. É rti? Átadom az 
igazgató úrnak. Majd ő intézkedni fog. A viselkedését 
pedig szintén be fogom jelenteni. Hadd tudja meg, 
hogy kivel van dolga, kire pazarolja a jóságát, kit he
lyezett itt el alapítványos helyen! Hiszen maga meg
rontja az internátus erkölcseit. Levelezést folytat min
denféle nőszemélyekkel. . .

A halvány, nyúlánk fiú az utolsó szavaknál egy
szerre kiugrott az asztala mellől.

— Tanár ú r ! Elég legyen, m e rt. .  .
Rikácsolt a hangja, az arcza elkékült és a szemében 

fenyegető tűz égett.
A felügyelő tanár — Borz Péternek hívták — ön

kénytelenül hátrafelé lépett és a karját védőleg tartotta 
maga elé.

A fiú ott állt az asztal előtt és egész testében re
megett.

A tanár felocsúdott meglepetéséből. A váratlan ese
mény visszaadta hidegvérét. Az arczát valósággal eltor
zította a hideg kegyetlensége a mint fojtott, elfulladt 
hangon mondta a fiúnak:

— Nagyon jól van, Mészáros Zoltán úr! Maga ke
zet emelt a tanárára. Jól van. Az esetet bejelentjük az 
igazgatónak és a tanári konferencziának! Meglátjuk, mi 
lesz a véleményük ró la !

A fiú levelét zsebre tette, a többi levelet pedig oda
dobta az egyik asztalra és rárivallt az elképedt gyere
kekre :

—- Mindenki válaszsza ki a m agáét!
Azzal sarkon fordult és bement a szobájába. Az 

ajtót becsapta maga után.
A Mészáros-eset nagy izgalmat keltett az intézet

ben. A vétség súlyos volt s a tanári konferenczia össze
ült Ítélethozatalra.

Borz Péter tacitusi ékességgel adta elő az esetet. 
A tanárok meg voltak döbbenve. A bűnöst a lelkűk 
mélyén mindnyájan sajnálták, mert igen kiváló, derék, 
szorgalmas fiúnak ismerték. De hát a dolgon alig lehe
tett segíteni. A fiú a többi növendék előtt ragadtatta 
el magát ennyire, a vétséget tehát meg kell torolni, 
különben vége a tanári tekintélynek.

A tanári konferenczia határozata úgy szólt, hogy a 
fiút ki kellene csapni az intézetből. De tekintettel ed
digi jó viseletére, szorgalmára és jövőjére, ettől a szi
gorú büntetéstől elállanak. Ellenben az év hátralevő 
részére intézeti fogságot kap, nem szabad az intézet
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mint a falusi gazdáktól vásárolt, rosszul kezelt, eső 
által kilugzott istállótrágyával való trágyázás.

Zöldtrágyául pillangós virágú takarmánynövényeket 
választunk, mert ezek a gyökereiken élő paraziták mű
ködése útján, a legdrágább növénytrágyát, a nitrogént 
a levegőből gyűjtik a talajba. Mivel pedig csemetekert
jeinkben az ugartáblákat csak e g f évig pihentetjük, 
csakis egynyári pillangós virágú növényt választhatunk. 
Ilyenek a bükköny és a csillagfürt. A bükkönyt inkább 
agyagtalajokon vetjük, míg laza, homokos, köves, száraz 
talajokon a csillagfürttel érünk el, nem egyszer mesés 
eredményeket, mert utóbbi kedvező időjárás mellett 
ember magasságnyira vagy azon felül is megnő.

A zöldtrágyázás műveletét következőkben adom elő, 
megjegyezvén, hogy adataimat 1 kát. holdra mint egy
ségre vonatkoztatom, mihez mérten a kisebb-nagyobb 
területek szükséglete könnyen kiszámítható.

Tavasszal a csemeték kiszedése és elültetése után az 
ugartáblát felásatjuk, vagy ha olyan nagy, hogy rajta 
ekével megfordulhatunk, fel szántatjuk. A felásott vagy 
felszántott talajra kát. holdanként 3 métermázsa thomas- 
salakot és 1 métermázsa 40%-os kálisót egyenletesen 
elhintünk s elvetjük a bükkönyt vagy a csillagfürtöt. 
Vetés után a magot és műtrágyát alaposan begereb
lyézzük vagy beboronáljuk. A vetést május elején esz
közöljük, a mikor már kikelő növényeinket késői fagy
tól nem féltjük; mert úgy a bükköny, mint a csillag
fürt fagy iránt nagyon érzékeny. Bükkönyből kát. hol
danként 85 kg., csillagfürtből 70 kg. vetőmag kell. Bük
könyből a tavaszi, csillagfürtből pedig-a fehér lapos
magú rendelendő meg.

udvarán és kertjén túl mennie, legutóbb kapott levele 
elkoboztatik, leveleznie ezután bárkivel is tilos, végül 
pedig nyilvánosan meg kell követnie tanárát.

Mészáros Zoltán alávetette magát a büntetésnek. 
Ugyanabban a teremben, ugyanazon növendékek előtt 
bocsánatot kért a felügyelő tanártól s attól fogva olyan 
csendes, szótalan gyerek lett, hogy alig lehetett észre
venni a létezését. Mint az árnyék, úgy járt-kelt a többi 
zajos fiú között, rendszerint elvonult az intézeti kert 
legcsöndesebb zugaiba, vagy játékidőben, mikor a töb
biek az udvaron mulattak, fent gubbasztott az üres 
tanulóteremben az íróasztala előtt.

És ez a hangtalanság, csöndes magábazárkózottság 
elkísérte élete további folyásán is. Igen száraz, rideg, 
komor ember vált belőle. Kiváló észbeli tulajdonságai 
gyorsan vitték előre pályáján és rövid idő alatt úgy 
ismerték, mint a legkitűnőbb pedagógiai szakférfiút. 
Mert Mészáros Zoltánból tanár lett, a ki nagy ambi- 
czióval szentelte magát ennek a hivatásnak. Szorgalma 
és tudása feléje irányították a figyelmet s egy szép 
napon már bent ült a közoktatásügyi minisztériumban, 
mint az iskolaügyi osztály vezetője.

Az élet sokszor furcsa véletleneket teremt. Vagy ta
lán nem is véletlen volt az, hanem valami elszánt, 
makacs czéltudatosság, hogy Mészáros Zoltán éppen

Veteményünk kikelés után semmi gondozást nem 
igényel, a mint azonban július végén augusztus elején 
virágzásnak indul, le kell tiporni s a talajba mélyen 
beszántani vagy beásni. Mélyen azért kell ásni vagy 
szántani, hogy a befordított nagy növénytömeg fölé 
annyi föld kerüljön, hogy azt esetleg mindjárt ősszel 
jegenyefenyő- vagy tölgyvetés alá lehessen előkészíteni. 
Tavasszal is sekély felső rétegében lehet a zöldtrágyá
zott talajt megművelni, mert mély szántással vagy ásás
sal a betakart zöldtrágya-növényt a felületre hoznók, 
a mi nemcsak azért volna hiba, mert a még el nem 
korhadt növényszárak között alig volnánk képesek apró 
magvakat elvetni, de azért is, mert a zöldtrágya-növény- 
nek egyenletes és hasznothajtó elkorhadását csak akkor 
várhatjuk, ha az földdel egyenletesen és teljesen be van 
takarva.

Most még egy pár szót a zöldtrágyázás költségeiről. 
Nem a mai háborús, hanem normális árakat számítva
3 q thomassalak vasúti fuvarral együtt kerekszámban 30.— K 
1 € 40%-os kálisó « « « « 15.— «
1 holdra való bükköny vagy csillagfürt-mag _  . . . ___ 15.— «
Fuvarra s egyéb költségre még hozzászámítva.. ... _  10.—  «

Összesen: 70.—

koronába kerül egy kát. holdra szükséges trágya a cse
metekertben.

-Istállótrágyából egy kát. holdnak középszerű meg- 
trágyázásához 20 tiz métermázsás szekérnyi trágya kell. 
Mivel 10 métermázsa trágyát a hegyre egyszerre fel
vinni nem lehet, a 200 q istállótrágyával legalább 40- 
szer kell fordulni, azaz, az istállótrágyának csak a szál
lítása többe kerül, mint a zöldtrágyázáshoz szükséges

erre a helyre került. Valami titkos, emésztő akarat ve
zethette ezt a rideg embert, mert mihelyt elfoglalta az 
új állását, egyszerre vizsgálatot rendelt el az ellen az 
intézet ellen, a melyben másfél évtized előtt maga is 
diákoskodott.

Az ilyen vizsgálatoknak az eredménye legtöbbször 
attól függ, hogy mit akar kideríteni a vizsgálatvezető. 
Mészáros Zoltán pedig vétségeket, bűnöket akart kide
ríteni, mert elégtételt vágyott szerezni magának. Elég
tételt egy emberen, a ki ifjúságának legszebb álmát 
riasztotta el, egy kis gyermekleány ártatlan vallomásait.

Ki tudhatja megmérni egy fiatal gyermekiélek érzé
kenységét? Mészáros Zoltán a mély kedélyű karakterek 
közé tartozott, gyermekségének nyomorúsága, teljes ma
gára maradottsága, árvasága kimélyítették, érzékenynyé 
tették a lelkét Az ilyen lélek úgy áhítja a szeretetet, 
mint a virágpalánta kiszikkadt földje a vizet. És Mé
száros Zoltán gyermekszívében ujjongó himnuszokat 
vert föl egy kislány naiv, ösztönös, ártatlan vonzalma. 
És ennek a vonzalomnak állt útjába a rosszmájú Borz 
Péter.

A gyermek, ha méltatlanság éri, rettenetes bosszú* 
kát szokott esküdni. Ha mindaz megtörtént volna, a mi 
a gyermekiélekben a bosszú sugallatára az első indulat 
hatása alatt megfogant, akkor a világ már többszörösen
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műtrágyák és mag beszerzése és felszállítása s ha még 
hozzá drága pénzen rosszul kezelt, kilugzott istállótrá
gyát szerzünk be, a két trágyázás eredményének mérle
gelésénél, a mérleg serpenyője a zöldtrágyázás javára 
fog billenni.

Végül meg kell még jegyeznem, hogy a zöldtrágya- 
növénynek teljes virágzását nem szabad bevárni, mert 
a virágzás és magfejlődés fogyasztja a pillangós virágú 
növények gyökércsomóiban meggyűlt nitrogént; ha va
lami ok miatt a virágzás kezdetén zöldtrágya-növényün- 
ket földbe nem áshatjuk vagy szánthatjuk, akkor sarló
val üttessük le a virágokat, sőt azt lehet mondani, -ez a 
helyes eljárás, mert a virágok leütése után a növény 
szára és levélzete tovább gyarapszik s mi még nagyobb 
olyan zöld tömeget vagyunk képesek föld alá hozni, 
mely talajunk legbecsesebb tápláló anyagát nem hogy 
csökkentené, de ellenkezőleg azt még lényegesen gyara
pítja. L —l.

A hadba vonu lt k in cstár i erdészeti 
altisztekről.

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztek sorsáról 
lapunk 1915. évi 9—10., 15— 16. és 21—22. számában 
már megemlékeztünk. Az ott kimutatottakon kívül 
újabb adataink szerint

a) kitüntetést kaptak: Fekiacs János m. kir. erdő
legény Kisgaram (Beszterczebánya), gyalogos, a II. oszt. 
ezüst vitézsógi érem mellé a bronz vitézsógi érmet; ezt 
a kitüntetést azonban nem soká élvezhette, mert 1915. 
évi szeptember hó 22-én az északi hareztéren gránáttól

találva, három társával együtt a hazáért hősi halált 
h a lt; — Szuchay Miklós m. kir. erdőlegény (Máramaros- 
sziget), tart. őrmester, a II. oszt. ezüst vitézségi érem 
mellé az I. oszt. ezüst vitézségi érmet is megkapta; — 
Czepeczauer Pál m. kir. főerdőőr (Lippa), tart. gyalo
gos, I. oszt. ezüst vitézsógi érm et; — Sokácz Vazul 
m. kir. póterdőőr (Lippa), tart. szakaszvezető a II. oszt. 
ezüst és a bronz vitézségi érmet kapta bátor magatar
tásáért és egy sebesült zászlósnak a tűzvonalból történt 
megmentéséért; — Paulyuk Jenó' m. kir. erdőlegény 
(Bustyaháza), tart. szakaszvezető, ezüst vitézségi ér
met; — Beu Sándor m. kir. erdőőr (Szászsebes), tart. 
őrmester, a bronz vitézségi érmet kapta és ezen felül 
legfelsőbb elismerésben részesült; — Kopcsics József kir. 
erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető, bronz vitézségi érmet;

b) megsebesültek: Fukász Gyula  m. kir. erdőőr 
Háromviz (Beszterczebánya), tart. közlegény; — Petőfi 
Géza m. kir. erdőőr (Lippa), tart. őrmester, másod
ízben, a vállán könnyebben; — Suvecz Illés m. kir. 
erdőőr (Orsóvá), honvéd, könnyebben;

c) hősi halált haltak: Fekiacs János m. kir. erdő
legény Kisgaram (Beszterczebánya), gyalogos, a II. oszt. 
ezüst és a bronz vitézsógi érem tulajdonosa, 1915. évi 
szeptember hó 22-én az északi hareztéren gránát által 
találva; — Paulyuk Jenő m. kir. erdőlegény (Bustya
háza), tart. szakaszvezető, az ezüst vitézségi érem tu 
lajdonosa, 1915. évi november hó 26-án, az olasz ha
táron, az Isonzo-fronton; — Farbák Em il m. kir. 
erdőőr Dallosfürósz (Zsarnócza), póttartalékos honvéd,
1914. évi augusztus 28-án Zakozow-nál, Oroszlengyel- 
országban;

elpusztult volna. Tűz, víz, vér öntötte volna el. Mert 
rettenetes tud lenni a gyermek.

Mészáros Zoltán lelkében el volt temetve egy ilyen 
bosszút áhító gyermek. A szemfedője egy összetépett 
álom volt.

Az intézet tanárainak névsorában még ott szerepelt 
Borz Péter neve. Szürke név volt nagyon és a tulaj
donosa még mindig a maga hivatásának abban a kis 
taposómalmában forgott, a melybe pályája legelején 
beállt. Borz Péter tehát megmaradt felügyelő tanárnak.

A vizsgálat váratlanul még súlyosabb dolgokat de
rített ki Borz Péterről, mint a hogy előre gondolni 
lehetett. Ez a kis emberke csakugyan nagyon nyomo
rult lény volt. A mellett, hogy a növendékekkel mél
tatlanul bánt, még hűtlenül is gazdálkodott bizonyos 
pénzekkel, a melyek az internátus gazdasági ügyei ré
vén a kezén keresztül mentek.

Nagy, váratlan fölfedezés volt ez s mikor Mészáros meg
kapta róla az értesítést, szinte boldognak érezte magát.

Borz Pétert azonnal felfüggesztették állásától, a la
kását átkutatták és minden található írást lefoglaltak.

A minisztériumban nem értették, hogy miért érdek
lődik Mészáros annyira az ügy iránt. Szinte feltűnő 
volt, hogy mily türelmetlenül várja a kiküldött vizsgáló 
biztos megérkezését és jelentését.

Mikor a jelentés elhangzott, Mészáros kegyetlen dia
dallal jegyezte m eg:

— Nagyon helyes! Még magam is át fogom nézni 
az iratokat s aztán átadjuk az egész ügyet az ügyész
ségnek !

Egész halmaz iratcsomó került a Mészáros aszta
lára. Kibontotta és tanulmányozni kezdte az iratokat.
A sikkasztás ténye világos volt. Evekre visszamenőleg 
meg lehetett állapítani, hogy a kis emberke minő ma- 
nipulácziókat űzött a szén, fa- és liúsmegrendeléseknól. * 
Mészáros szinte kéjelgett minden újabb fölfedezésre. 
Tovább böngészett. Privát Írások akadtak kezébe. A vizs
gálóbiztos jól végezte dolgát. Lefoglalt minden lefog
lalhatok Még a nyomorult ember leveleit is. Régi, már 
szinte elfakult Írások akadtak kezébe. Borz Péter szarka
természet lehetett. Megőrzött mindenféle lim-lomot. 
Értéktelen, apró följegyzósek, névjegyek, levéltöredékek 
kerültek elő a halmazból. Mészáros azért valamennyit 
átkutatta, hátha ezekben is talál valami súlyosbítót?

És egyszerre csak remegve ejtett ki kezéből egy le
velet. Valami különös, szinte megrázkódtató izgalom 
fogta el és tévetegen betűzte ki a leejtett levél czím- 
zósét:

T. ez. Mészáros Zoltán úrnak.
Mi ez? Ez a czímzés, ez a levél? Miféle levél ez
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d) hadifogságba jutottak: Tomasevits Vladimír m. 
kir. erdőőr (Lúgos), orosz hadifogságba; — Csizmás 
Vazul m. kir. erdőlegény (Lippa), tart, alvadász, szerb 
hadifogságba ; — Schmuck János m. kir. erdőlegény 
(Gödöllő), olasz hadifogságba; — Sülé Ernő  m. kir. 
eícTőőr (Apafin), tart. honvéd, orosz hadifogságba; — 
Bombola Mihály m. kir. erdőőr (Szászsebes), tart. törzs- 
őrmester, orosz hadifogságba; — Szöllösy József m. 
kir. erdőőr (Szászsebes), póttartalékos, orosz hadifog
ságba, Tomszk városba; — Varga Miklós m. kir. erdőőr 
(Szászsebes), tart. szakaszvezető, orosz hadifogságba; — 
Vladuleszku József napibéres havasőr (Orsóvá), honvéd, 
orosz hadifogságba; — Suvecz Illés m. kir. erdőőr 
(Orsóvá), honvéd, orosz hadifogságba;

e) megbetegedtek: Czunya Dániel m. kir. erdőőr 
(Orsóvá), főutász; — Bukavina Mile kir. erdőőr (Vin- 
kovci), tart. szakaszvezető, de felgyógyult;

f) előléptetésben részesültek: Graff Mihály m. kir. 
erdőőr (Gödöllő), tizedes, szakaszvezetővé; — Beu Sán
dor m. kir. erdőőr (Szászsebes), tart. szakaszvezető, őr
mesterré ; — Dragilla József m. kir. erdőőr (Orsóvá), 
tart. vadász, őrvezetővé; — Polimac Dömötör királyi 
erdőőr (Zagreb), tart. szekerész, tizedessé;

g) eltűntek: Démuth József m. kir. erdőőr Pónik- 
kohó (Beszterczebánya), tart. közlegény; — Viszkocs 
József m. kir. erdőőr Kupkapuszta (Beszterczebánya), 
tart. tizedes ; — Jablonka Géza m. kir. erdőőr (Besz
terczebánya), tart. tizedes; — Mlinarcsek Vilmos m. 
kir. erdőlegény Dobrócs (Beszterczebánya), gyalogos ; — 
Mór ár János erdőőr Sárkány (Kolozsvár); — Zsurilla 
Béla m. kir. erdőőr (Zsarnócza), tart. tizedes, 1914. évi

október hó 27—31-ike közt a Cierni Laz melletti ütkö
zetben. *

Az eddig kimutatott és fentebbi adataink erdőhiva
tali kerületek szerint összegezve, a következő eredmé
nyeket adják:

Hivatali kerület
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Beszterczebánya _ 29 2 3 ; 2 4 5 4
Máramarossziget__ 10 2 2 1 2  2 1
Kolozsvár.... ..... .. 39 1 14 2 5 5 2
Lúgos___ . . . _____ 26 t 10 — 2 3 —
Liptóújvár 24 2 4 1 I — 3 3
Lippa________ __ 29 5 7 ] — j 8 6 —
Nagybánya .... .... . 16 1 6 | 1 5 1 — —
Ungvár _  ....... 30 — 11 1 6  1 1
G ö d ö l lő ________ 25 1 6 4 4 9 2
Tótsóvár— ....___ 24 - 7 1 5 | 2
Bustyaháza .... _ 15 1 2 1 1 — 1
Zsarnócza _. ._. 8 — 4 1 2 2 2
A patin.......... .. ......_ 5 — 2 - — 1 - —
Szászsebes ............ 23 3 2 ; — 3 L 5 1
Orsóvá _  .... ... _ 27 - 8 1 3 3
Z a g r e b ___ _____ 39 3 14 2 7 ; 2 —
Vin k ö v e i______ __ 22 — 5 1 2 : 3 3 3
Susak~ ....______ 3 |

összesen : 395 -22 107 1 20 61 ! 51 20
% : 5-6 27-1 5-0 15-4 12-9 5-0

és hogy került ide? Valami rossz tréfa csak, vagy merő 
káprázat? De az írás, az irá s ! Ezt az Írást ismeri, oh, 
ismeri. Elfakult, gyermekes kézvonások, de azért mintha 
csak tegnap látta és olvasta, volna őket. Az Írójukat már 
nem láthatja soha. Talán már el is felejtette az őt, 
vagy ha nem is, de közömbösen gondol reá. Bizonyo
san így van, hogy is lehetne máskép? De itt van ez a 
levél! Az ő írása, az édes kislányé, a gyermekálmok 
hősnőjéé. Miféle levél ez?
# Mészáros Zoltán izgatottan nyitotta fel a levelet és 
a dátumot nézte. Egyszerre megvilágosodott előtte min
den. Ah, hiszen ez az az utolsó levél, a melyet sohase 
olvashatott el, mert elkobozták tőle. Ez az a levél, mely 
miatt gyermekéletének nagy katasztrófája történt. Borz 
Péter hát ezt a levelet felnyitotta, elolvasta és aztán 
odadobta többi Írásai közé. És most itt van a levél és 
ő elolvashatja. Két évtized után . . .

Mészáros Zoltánnak hevesen dobogott a szíve és 
mohón kezdte olvasni a levelet Nem volt abban semmi 
különös, csak egy szónak a különböző variálása. Szere
tem, szeretem, szeretem . .  . Ezt mondták el a gyerme
kes és kissé elfakult vonások különböző szófűzósben, 
néhol esetlenül, de kedves naivsággal.

Mészáros Zoltánnak himnuszok kezdtek muzsikálni 
a szívében. A rideg, száraz ember elérzékenyült és a

szemeit könyes köd fátyolozta el. Sokáig tartotta kezé
ben a levelet és nézte.

Kint, az ajtaja előtt némi zaj támadt s ez észre- 
térítette. A levelet visszatette a többi írások közé, de 
aztán hirtelen Visszakapta. Nem, nem, ez a levél nem 
való ide, neki szól, hát magához veszi. Miért is ne ve
hetné. Igaz, hogy most hozzá tartozik ehez a bűnirat- 
csomóhoz, de azért mégis csak elveszi. Csak nem en
gedi, hogy mások olvassák. Az ügyész és a többi tör
vényszéki ember. Nem, nem ! Elteszi.

És remegő kézzel, gondosan rejtette el tárczájában 
a drága írást. Nagyon különösen érezte magát. Szinte 
fiatalnak, jónak, vidámnak . . .  És csengetett a szol
gának.

— Kérem, küldje be Létai urat!
Létai a vizsgálatra kiküldött tisztviselő volt. Azon

nal jelentkezett. Mészáros barátságos hangon mondta 
nek i:

—- Átnéztem ezeket az Írásokat. Azt látom belőlük, 
hogy nem is olyan súlyos a szabálytalanság. Minden
esetre ne fújjuk fel a dolgot, mert ártanánk vele a többi 
tanároknak. Hagyjuk futni a nyomorultat. Elég, ha 
nyugdíjazzuk! Kérek ilyen irányú előterjesztést. Szer
vusz ! x _________
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Az állami kezelésbe vett községi stb. erdőknél, vala
mint a magánuradalmaknál alkalmazott és hadbavonult 
erdészeti altisztekről még mindig nem kaptunk semmi
féle hivatalos értesítést és így azok sorsáról sajnála
tunkra nem adhatunk hírt.

A h ivatásos vadász fegyvere.
I r t a : Schneider Árpád  főhadnagy.

A hivatásos vadásznak alkalmas vadászpuskát aján
lani — nehéz feladat! A legnagyobb nehézséget pedig 
az igen figyelembe veendő árkérdés okozza. Olcsó 
pénzért jót, mindenképpen megfelelőt, strapaképeset 
nyújtani bajos dolog. Habár az anyagi kérdésnek nagy 
szerep jut, s a hivatásos vadász a legtökéletesebb fegy
verektől — a luxuspuskákat veszem ilyeneknek, minthogy 
tényleg azok is, mert a pénznek szerep nem jutván, úgy 
anyag, mint kimunkálás tekintetében a legtökéletesebb 
alkotások, melyeket korunk fegyveriparának mesterei 
előállítani képesek, — el is van zárva, azért még 
mindig tökéletes árúban válogathat. Az olcsó árért 
kínált, u. n. kézi munkájú fegyver beszerzésétől a hiva
tásos vadásznak teljesen el kellene zárkóznia, még pedig 
jól felfogott saját érdekében. A hivatásos vadászt már 
saját hatáskörének bérviszonyai is kellőleg tájékozzák, 
hogy potom pénzért mesés dolgot kínáló ajánlattól 
óvakodjék. Bizonyos összeget a hivatásos vadásznak is 
engedélyeznie kell — korántsem nagy summát, csupán 
annyit, a melyen alól qualitásos gyári árút lehetetlen 
adni. Ugyanis kizárólag a gyári tömegárú jöhet figye
lembe, de ennek oly tartósnak, oly jó  anyagból, olyan 
pontossággal kimunkáltnak kell lennie, minők ismert 
katonai fegyvereink. Ilyen árúval szolgál pl. az amerikai 
fegyveripar, az ismert serétes és golyós Winchesterek
ben, Savagekben és Marlinokban. A mennyiben 20— 
16— 12-es serétes Winchesterre esne a választás, 
120—150 K-sal — (a béke időbeni árakat • veszem, 
melyekre a jelenleg felemelt áraknak háború után 
ismét visszamenniök kell, megszűnvén a behozatali 
nehézségek), — meg van oldva a puskakérdés. Egy-egy 
ilyen puska igen sok ezer lövést kitart, minden hiba 
nélkül. Gyári készítmény lévén, hibás, elhasználódott 
vagy törött részei — még a cső is, —- egyszerű kicseré
lés által pótolható, s a szükségelt alkatrészek bármelyik 
hazai fegyverkereskedőnk által kész állapotban beszerez- 
tethetők.

Ugyanígy volnánk a golyóssal is. Közismert és 
méltán kedvelt 95-ös mintájú hadseregi kurtályunkat 
olcsó pénzért át lehet alakítani vadászpuskává. Luxus
dolgoktól, pl. csősin, — a M. Schönaueren sincs — s 
a teljesen felesleges gyorsítótól (Stecher, Schneller) 
természetesen mint mindmegannyi, az árat emelő feles
leges függeléktől el kell tekintenünk. Hadseregi töl
tényünk vadászati czélokra kiválóan alkalmas, modern 
töltény, mely magas igényeket is képes kielégíteni. 
Akár egészen aczéllal burkolt expansiv, akár 3A aczél- 
burkolatos és tompa, ólomcsúcsos lövedékkel is. kap

ható, sőt a mennyiben könnyű deformálódást kívánnánk, 
az utóbbi lövedéket ugyancsak expansiós furattal választ
hatjuk. Szükség lehet erre pl. őzvadnál, a melynek teste 
által nyújtott ellenállása tudvalévőén nem mindig ele
gendő, hogy a nagy kezdősebességgel (a hadseregi 
töltény kezdeti sebessége V25 =  580—620 ms.) hajtott, 
aránylag nehéz — cca 15‘8 gr. — lövedék mozgási 
energiáját feleméssze, azaz a lövedék deformálására 
fordítsa. Erős, nagy vadra, mint medve, vaddisznó, 
bőgő szarvasbika, üzekedő zergebak, már alkalmasabb 
az elsőnek említett két lövedék.

A hadseregi töltény a zergevadászt — válogatós 
gavallér vadász is lehet, — teljes mértékben kielégítheti. 
Ki nem ismerné lovag Spiess Ágost ezredest, Erdély 
legjobb, legeredményesebb zergevadászainak egyikét. 
Minő elismeréssel említi poetikus vadászati irataiban a 
hadseregi töltényt 1 Ismétlőből, háromcsövűből egy
formán szívesen használja. Erdélyben vaddisznóra, 
medvére, zergére, őzre, hiúzra, az Aldunán sasra, 
túzokra lövi, szóval bő gyakorlatból ismeri. Ismételten 
irányítottam «Az Erdőn t. olvasóinak figyelmét eme 
könnyen beszerezhető, olcsó töltényre. Igyekezni fogok 
oda is hatni, hogy vámbelföldünk valamelyik lőszer
gyára rézburkolatos lövedékkel is szállítsa eme töltényt.

Nehezül az alkalmas fegyver megválasztása, ha 
duplapuskáról van szó, akár serétesben, akár vegyes- 
csövüben.

A mennyiben kakasosról lenne szó, választhatjuk az 
Anciens Etablissements Pieper Lüttich  «Bayard» véd
jegyű puskáit 16 — 12 öbben. Mindmegannyi jó lövósű, 
jó minőségű gyári fegyver, a fenti értelemben. Külön
böző minták vannak, olcsóbb, drágább. Az árakról a 
gyár, de legtöbb hazai fegyverkereskedőnk és puska
művesünk árjegyzéke tájékoztat.

Kakasnélküliben elismert kiváló fegyver a Fabrique 
Nationale Lüttich  kakasnélkülije, Auson & Deeley lakat- 
rendszerrel, önműködő biztosítóval, Krupp-Flussstahl' 
csövekkel, 16. vagy 12. öbben; csekély ártöbbletért 
ejektorral. Ez a legolcsóbb qualitásos kakasnólküli. 
160 K-ás alapárral olyan fegyver, mely már magas 
igények kielégítéséhez is közel jár.

Mindezeket a fegyvereket csakis duplareteszes, Greener 
keresztszöges zárral vegyük.

Kevéssé ismertek és így kevéssé méltányoltak a 
Jáger & Co. czég találmányát képező, «Rekord» véd
jegyzésről is ismert puskák. Ezek a fegyver külsejének 
változtatása nélkül teljesen új zárórendszerben készül
nek. A szokásos, forrasztott, ékalakúan beeresztett, vagy 
demibloc csőkampóknak nyoma sincsen. Két hatalmas, 
erős csőkampó, a csővel egy darabból kovácsolva s a 
cső simmetriális síkjában elhelyezve. A sátorvason 
(bascule) két tömör, vele egy darabból álló csap képezi 
a csuklótengelyt. Ezekbe akasztjuk a csöveket. A kampó
kon semmi nyoma retesz felvételére szolgáló kivágás
nak. A csöveknek velők egy darabból álló nyúlványuk 
van s ebbe zár egy, a szokásosnál erősebb Greenerkereszt- 
szög. Tudnunk kell, hogy a helyes formában készült 
Greenerkere^ztszög egymagában képes a lövés gáz-
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nyomását kiállani, a szokásos duplaretesz nélkül is. 
Noha a Jáger (Rekord) zárórendszernól igen tartós alak
ban látjuk alkalmazva, voltaképpen mégis csak arra 
való, hogy a puskát csukva tartsa, mert a zárást volta
képpen a lövés gáznyomása végzi.

Tudjuk, hogy lövésnél a duplapuska csövei bizonyos 
oldalmozgást kényszerülnek végezni, a mely a cső
kampókra háramlik s idővel a závárzat lazulására vezet, 
t. i. a szokott duplareteszes rendszernél, de nem a 
Jáger (Rekord) zárórendszernél! A technikailag helyesen 
alkalmazott csőkampók a lövés gáznyomása következté
ben oly erővel tapadnak a sátorvashoz (bascule), hogy 
lövésnél még erővel sem tudnánk a fegyvert nyitni. 
A kísérletek folyamán még abnormisan magas gáz
nyomás elviseléséhez is rendkívül alkalmasnak bizonyult 
eme zárrendszer, mely serétes és golyós duplához vagy 
vegyes csövűhöz s erős golyós töltényre fúrt három- 
csövühöz is egyformán alkalmas. Egy ilyen zárórend
szerrel épült kakasos duplafegyver alapára 120 Márka,* 
kakasnélkülió 145 Márka. A vegyesesövü mindkét rend
szerben a duplánál 30 Márkával drágább. Golyós dupla
fegyver alapára 260 Márka; háromcsövűé (kakasos) 
255 Márka. A vegyescsövüek golyós és dupla golyós 
csövei mindig gyorsítóval.

Kakasos vagy kakasnélküli vegyescsövűben a követ
kező kivitelt választanám: jobb cső a 8'2 mm-es had
seregi töltényre, a bal 16-os eh oké, a rendelő lövésbeni 
ügyességének megfelelő sűrítéssel. Gyorsító felesleges. 
Pisztolyfogásos ágyazás, pofadék nélkül. Belőve 100— 
200—300 lépésre (esetleg méterre, — 300 m. az már 
400 lépés!) Külső kivitel véset nélkül, fényes feketére 
páczolva. Kakasos rendszerben 150—160 Márkánál, 
kakasnélküliben 170—190 Márkánál semmiesetre sem 
kerül többe egy ilyen kivitelű, jó anyagból, jól munkált 
s jól belőtt puska.

Feltétlenül igaz ama vélemény, hogy a golyós dupla 
a legnobilisabb vadászpuska, ámde 260 márkás alapár, 
egy meglehetősen egyoldalú, határozottan specziális 
fegyverért mégis csak sok — hivatásos vadász részére.

A 255 márkás háromcsövű már ajánlatosabb fegyver 
a tehetősebb hivatásos vadász számára s a területi 
viszonyokhoz mérten helyesen választott golyós töl
ténynyel alkalmas universális puska. Az előbb említett 
okokból a hadseregi töltényt ajánlanám. Nagy távol
ságra, erős vadra is egyformán jó s alkalmas pl. 
3A burkolatú expansiv vagy más alkalmas lövedékkel, 
s gyengített, pl. l -5—2 gr.-os lőportöltóssel (ez esetben, 
a lőpor tökéletes elégését biztosítandó, a lőpor és 
lövedék közötti űrt gyapottal kell kitölteni) gyengébb 
vadra is alkalmassá specalizálható. Ezt akár puska
művessel végeztethetni, de egy jó gyógyszerész-mérleggel, 
kellő gondossággal és hozzáértéssel magunk is végez
hetjük s ilyen gyengített töltéssel kilőtt hüvelyeket 
könnyen tölthetünk újra.

Újabban egyes szakírók a sajtóban a huzagolás 
hosszának megszabására is nyilatkoznak. Szerintem

* 1 M árka békés időkben =  1 korona 17 fillér.

ennek mindig a lövedékhez keli alkalmazva lennie s 
egy olyan fontos kérdés, melyet teljesen a gyárosra 
kell hagyni. Ez tudja a legjobban, hogy minő lövedék
hez minő huzagrendszer szükséges s már az olvasó 
érdekkörét túlhaladó fejtegetésbe bocsátkoznék, ha erre 
is kiterjeszkedném.

Alkalmas töltény lenne a 9-3 mm-es öb is, 57 mm-es 
vagy 72 mm-es hüvelylyel s nikkelezett rézzel borított 
lövedékkel és III. sz. füstnélküli lőporral, esetleg kemény
ólom lövedékkel és fekete lőporral. Azonban egyik sem 
lesz, még csak megközelítőleg sem, a hivatásos vadász 
igényeinek oly sokoldalúan megfelelő, mint a hadseregi 
töltény.

Hivatásos vadásznak ajánlatos, nem bocsátkozni 
semminemű specializálásba, költséges kísérletezésbe, 
de előnyös, valami meglevő, bebizonyosodottan jót 
választani. A hadseregi töltényt pedig — a fent leírt 
változatokban — tartom itt a leginkább számbaveendő- 
nek. Ugyancsak eme tanácscsal szolgálnék katona
tiszteknek is. A hadseregi töltényre fúrt puskából igen 
sok alkalma kínálkozik lőhetni s ebbeli ügyességét 
költség nélkül öregbíteni.

A golyós duplát ugyancsak 100—200—300 lépésre 
(méterre) lövetjük be. A mennyiben távcső is lenne 
szerelve (ezt jó még a fegyver rendelése előtt meg
gondolni, mert a szerelés erősebb sínt kíván), úgy evvel 
150 m-re. Pár lövés tájékoztat, hogy kisebb-nagyobb 
távra mennyivel kell lejebb-feljebb venni a czélpontot, 
s így elkerüljük a folytonos távállítgatásból bekövetkező 
holt menetét s kapcsolatos megbízhatatlanságát a be
szerzett irányító készüléknek.

A mennyiben valamelyes olcsó golyósfegyverről 
lenne szó, ismerek katonatiszteket, a kik a 73. mintájú 
Werndl-karabélyból alakíttattak igen csinos vadász- 
golyóst. Lövedékül aczéllal félig burkolt vagy réz
burkolatú lövedéket használnak, III. sz. lőporral kap
csolatban. A lőpor súlyát belövésnél állapítják meg. 
Szükséges füstnélküli gyújtásához alkalmas gyutacscsal 
szerelni a töltényt. Ily módon erdőőreink is szolgálati 
fegyverükhöz alkalmas lőszert készítethetnek. A Werndl- 
karabély závárzata a Mannlicher-töltény gáznyomását is 
könnyen bírja s beszerelt Mannlicher-csővel is hasz
nálják, ámde jelenlegi formájában, ócska, megbízha
tatlan töltényével hivatásos vadászaink fegyverzetéből 
eltűnnie már több mint időszerű lenne.

*
Schneider Árpád főhadnagy könyvei: Vadászati Fegyvertan 

Lampel B. és fia kiadása, (ára bérmentve szállítva 8 K.) — 
Önműködő kézilőfegyverek. (Tudományos zsebkönyvtár kiadása 
duplafüzet, ára 1 K 40 fill.) Megrendelhetők bármelyik 
könyvárus és lapunk szerkesztősége útján is. Szerk.

L evél a szerkesztőhöz.

Kedves Barátom!
Mint lapod szorgalmas olvasója, mindig érdekkel ki

sérem annak érdekesnél érdekesebb tartalmát. A múlt 
évi 21—22. számú lapod egyik czikke különösen érdé
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kel és becses engedelmeddel, ehhez egy pár szóval 
hozzá szeretnék szólni.

A czikk «Különös lelet» felirattal jelent meg s benne 
Tibori János, Brassó városi erdőőr leírja, hogy a ((Csu
kás)) havas alatt egy elhantolt medve tetemére buk
kant, melyet nézete szerint egy más medve hantolt el. 
Teljesen igazat adok czikkiró véleményének s még csak 
azt fűzöm hozzá állításához, hogy az elhantolt medvét 
társa, a hantolás előtt ki is kezdte, s csak azután ta
kargatta be a hullát ággal, földdel, törmelékkel. Hogy 
elébb hosszú küzdelem után ölte-e meg a társát vagy 
elhullva találta-e, azt természetesen nem tudom megálla
pítani, de hogy a czikkiró állítása helyes, legyen sza
bad hosszú praxisomból két példát felhozni. Az egyik 
esetet az ('Erdészeti Lapok# 1891 évi február havi füze
tében közöltem s legyen szabad rövid kivonatát adni 
akkoron papírra tett tapasztalomnak.

A kőrösmezei szvidoveczi kerületben, egy ügyes vadőr 
megsebzett egy medvét. Beesteledvón, nem tudta nyo
mát követni. Harmadnapra a kerületi főerdőőrrel, a min
dig jókedvű Reisz Kálmánnal és a vadőrrel elindultunk, 
a sebzett medvét megkeresni. A kissé elhavazott nyo
mon való hosszas bolyongás után, egy meredek hegy
oldalon leiramlott medve nyomaira bukkanunk s a nyo
mokban a puha hóban, vérnyom nem volt látható. 
A medve nyoma egészen friss volt, alighanem lépéseink 
zajától menekült el. De hát ennek a medvének kutya 
baja sem volt, már pedig mi, ha fáradságosan is, de a 
régi s a friss hó által némileg betakart nyomokban, 
mindenütt találtunk bő vérnyömokat. Csuk később vet
tünk észre egy földből, korhadt fából, hóból, gályákból 
álló halmot, melyből egy medvemancs kandikált ki. 
Szétbontva a halmot, mely körül előzetes küzdelem 
nyoma nem volt látható, ott kaptuk a már megdermedt 
sebzett medvét, melyet társa alaposan kikezdett; belei
ből nem maradt más vissza mint az epehólyag; a tüdő, 
szív és a többi nemes részek hiányoztak belőle, épúgy 
az oldalbordák vékonyabb részei és a hátsó czomb egy 
része is.

Az előlünk menekült medve tehát dermedten talált 
társát kikezdte és szokásához híven, a dög megmaradt 
részét elhantolta.

Ekkor még azt hittem, hogy a medve csak dermedten 
talált társát kezdi ki és hántolja el, de későbben ez 
irányban még más tapasztalatra jutottam. Nem tudom 
már biztosan hány éve, a vadőrök egy medvének a ret
tenetesen összetépett bundáját és a koponyáját hozták 
be hozzám s jelentik, hogy a medve hulláját a Felső- 
Fancsal patak völgyében találták, szépen elhantolva, 
úgy a hogy a medve szokta az általa ütött szarvas- 
marhát is elhantolni. Csakhogy nem ez volt a dolog
ban az érdekes, hanem az, hogy a hely, a hol feküdt, 
nagy területen fel volt tépve, szaggatva, a kis fenyő
csemeték letörve, gyökerek kiszakítva, fák kérge leha
sogatva, jeléül annak, hogy itt erdeink két hatalmas 
vadja küzdött élet-halál harczot. A behozott koponya 
után megállapítottam, hogy a megölt medve egy nagyon 
öreg állat volt. Nemcsak hogy a metszőfogai teljesen

le voltak kopva, a szemfogainak is csak csutkái ma
radtak, de a zápfogai is teljesen le voltak kopva, egy- 
ben-egyben mély üreg feketélett.

Tavaszszal volt, a két éhes medve találkozott egy
mással, összemarakodtak s miután ádáz harcz és küz
delem után, melynek nyomai a küzdtéren maradtak, 
a fiatalabb és erősebb medve öreg társát megölte, beleit 
és vékonyát elfogyasztva, prédáját szokásához híven el
temette, elhantolta.

Az itt elmondott két eset, azt hiszem, igazat fog adni 
Tibori János Brassó városi erdőőr állításának, hogy 
a «Csukás» havas alatt talált medvét, szintén egy társa 
temette el illetve hántolta be, miután azt előzőleg ala
posan kikezdte.

Örvendek, hogy tapasztalataimat, a lapodban olva
sott czikk is gazdagította.

Vadászüdvvel
Görgényszentimre, 1916. január 24.

Pausinger Károly,
m. kir. erdőtanácsos.

A m éh ek  czu k orra l va ló  e tetése .
Mindnyájunk előtt ismeretes, hogy télen a méhek 

mézzel fűtik be a lakosztályukat. A méz, a mint bejut 
a szervezetbe, szénhydrát tartalmánál fogva, gyorsan 
elég és ennek következtében a méh testrészei felmeleg
szenek s a test elpárolgó hőmérséklete fölmelegíti a 
kaptár levegőjét. A méznek ezt a nagy hőfejlesztését 
magunkon is észlelhetjük; ha naponta 15—20 deka 
mézet elfogyasztunk, az esti nyugalomratérés után, pár 
perezre, már is úgy érezzük a lábunkat, m intha parázs
ban volna mindaddig, a míg csak fel nem kelünk. Ez 
mind a méz nagy szénhidrát tartalmának tulajdoní
tandó, a mit különben az is bizonyít, hogy mennél több 
van valamely élelmiczikkben, annál nagyobb az elégése 
és annál nagyobb a kalória értéke i s ; már pedig az 
élelmi czikkek között egyedül a mézben van 80 % 
szénhidrát, a mi által aztán a legtáplálóbb élelmiczikk- 
nek is nevezhető.

Mennél hidegebb tehát az idő, annál több mézet 
kell a méheknek fogyasztaniok, hogy a kaptár levegő
jét felbirják melegíteni. Ezért 8— 10 fokos B. hideg
ben, többet fogyasztanak a kaptár melegítésére, mint 
pl. 4—5 fokos hidegnél.

Daczára azonban annak, hogy az idén enyhe telünk 
volt, a méhek mégis sokkal több mézet fogyasztottak, 
mint más normális, száraz, hideg télen. Ez a több fo
gyasztás abban leli magyarázatát, hogy száraz, hideg 
télen a méhek a felső mézeslépeken egy csomóban 
vannak összehúzódva, s így nemcsak egymást melegí
tik, hanem a nagyobb tömegben lévő testek mindig 
több meleget is fejlesztenek, mintha külön-külön lep
nék el a lépeket; már pedig az idei gyönge telünkön, 
nem összehúzódva, hanem az összes lépeket ellepve 
teleltek méheink, vagyis állandóan mozgásban voltak s 
így az ide-oda való mozgás következtében, valamint a 
nedves időjárás behatása alatt is, sokkal több mézet 
fogyasztottak, mint máskor. Normális télen egy országos
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méretű négysoros kaptárban lévő közepes népességű 
család havonta 6—700 grammnál nem igen fogyaszt 
több mézet, a mostani gyönge, nedves időjárás mellett, 
azonban havi fogyasztásuk 1100 — 1200 gramm között 
váltakozott. Enyhe télen a méhek sokkal nyugtalanab
bul telelnek, mint száraz hidegben. Ilyen tél után a 
méhésznek'résen kell lenni, nehogy tavasz elején arra 
ébredjen, hogy szép méhtörzsei éhen pusztultak. Ilyen 
abnormis időjárásban, várható az is, hogy a fiasítás 
hamarabb megindul, mint máskor; a mi szintén a méz 
fogyasztásának a rovására történik.

De várható az is, a mi az utóbbi évtizedekben gya
kori eset volt, hogy tavaszszal a fák hamarabb virágza
nak, mint normális tél után, de el "is szoktak fagyni, 
minek következtében könnyen beállhat a családok ala
pos legyöngülése. Ez most annál inkább megtörténhe
tik, mert az idén már is több vidékről érkezett panasz, 
hogy azok a korai mézelő növények, a melyekről mind
járt a tavasz kezdetén szoktak a méhek gyűjteni, mint 
pl. a mogyoró, som stb. az enyhe idő következtében 
kivirágoztak, de aztán el is fagytak. Ugyanígy járha
tunk a gyümölcsfákkal is, a mi sok vidéken érzékeny 
kárt okozna, a méhészet terén is.

Tudvalevő dolog, hogyha a méhek a gyümölcsfák 
virágzását teljesen kihasználhatják, akkor nemcsak 
elegendő mézet tudnak hordani, hanem egyúttal a fia
sítás is meghatványozódik s mire itt lesz a főhordás 
ideje, olyan népesek lesznek a törzsek, hogy az ákáczot, 
mint a méhlegelő legértékesebbikét, teljes mértékében 
kihasználhatják. Minthogy azonban a tél folyamán a 
mézfogyasztás nagyobb volt, mint máskor, nincs ki
zárva, hogy február végén, márczius elején, már etet
nünk kell. A kinek pörgetett, vagy tartalék mézeslépei 
nincsenek, annak majd czukorral kell méheit etetni. 
Ezért felhívjuk a méhészek figyelmét az olcsó, adó
mentes czukorbeszerzésére, a mit majd az «Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület')-nél lehet megrendelni.

Az egyesület f. évi január hó 16-án tartott köz
gyűlésén, az adómentes denaturált czukorról is szó 
volt, a melyet az egyesület a m. kir. földmivelésügyi 
ministerium útján, a pénzügvministeriumtól kért, a 
méhek tavaszi etetésére. A közgyűlés felkérte egyúttal 
Szilassy Zoltán országgyűlési képviselő urat, mint az 
('Országos Magyar Méhészeti Egyesülete ügyvezető al- 
elnökét, hogy lenne szives oly irányba lépéseket tenni, 
hogy a czukrot a méhészek mielőbb megkaphassák. 
Szilassy Zoltán képviselő úr, mint mindig, most is a 
legnagyobb jó akarattal fogja az illetékes fórumokat, a 
czukor sürgősségéről informálni s így valószínű, hogy 
február hó közepén vagy végén meg is kaphatják a 
méhészek a czukrot.

Bizonyára vannak a méhészek között, a kik emlé
keznek a szomorú 1912-ik évre, a mikor az ákáczvirág 
teljesen elfagyott s a mikor szintén engedélyezett a 
pénzügyministerium adómentes denaturált czukrot, a 
melynek kilogrammja 31 fillérbe került. Akkor nyers 
czukrot kaptunk, 4% homokkal és 1 % fűrészporral 
denaturálva. Ez azonban nem vált be elég jól, miért is

most kristály czukrot kértek a méhészek, csontliszttel 
denaturálva, a mi a méhékre semmiféle káros hatással 
nem lesz. Kristály czukoretetéssel, már eddig is tör
téntek kísérletek, csak hogy az nem csontliszttel, hanem 
methylviolával volt denaturálva, a melytől fölfőzve, 
olyan kék színt kapott a czukor, mint a tinta s a 
melyre némely kísérletező azt mondja, hogy a lépeket 
is megfestette s így a megfestett sejtekből pörgetett 
méz is jóval sötétebb lett a rendesnél.

Az 1912. évben engedélyezett nyers czukortól sok 
méhcsalád elpusztult, ezért most kristály czukrot kért 
az egyesület, mert ez utóbbival már kísérleteztek és 
beigazolódott, hogy a méhek tavaszi etetésére nem ártal
mas. Mindennek daczára hangsúlyozom, hogy a kinek 
elegendő méze van, vagy azt egészséges területről, a 
mostani viszonyokhoz képest elég jutányosán tud be 
szerezni, az csak mézzel etessen, mert a méhek legter
mészetesebb eledele a méz. A kik azonban mézzel nem 
rendelkeznek, az etetés pedig szükségessé vált, azok 
levélben forduljanak mielőbb az «Országos Magyar 
Méhészeti Egyesület#-hez, (Budapest, üllői út Köztelek), 
a honnan tekintet nélkül arra, hogy tagja-e az egye
sületnek vagy sem, megfogják kapni a kivánt választ, 
illetve megrendelhetik a szükségesnek vélt czukor 
mennyiségei

A czukrot a méhek etetésére úgy készítjük el, hogy 
minden kilogramm czukorhoz egy liter tiszta vizet 
adunk s abban forraljuk félóráig, miközben a tetejére 
fel jött habot lekanalazzuk; fél óra múlva vegyük le a 
tűzről és kihűlés után lassan szűrjük át tiszta edénybe, 
a mikor is a csontliszt a fazék fenekén marad.

A leszűrt folyadékkal megkezdhetjük az etetést; ezt 
azonban soha se hidegen, hanem egy kicsit meglan- 
gyositva adjuk a méheknek.

Az etetést úgy eszközölhetjük, hogy az eledelt na
gyobb adagokban adjuk a méheknek, a melyek azt el
raktározzák. Egyszerre adhatunk nekik egy litert is, de 
ennél többet ne, mert ha reggelig nem bírják elraktározni, 
könnyen rablásra ingereljük azt a családot, a melyik 
már felhordta a magáét. De felhasználhatjuk serkentő 
etetésre is a czukrot oly módon, hogy minden alkalom
mal csak keveset (2—3 evőkanállal) adunk nekik, a mit 
aztán a méhek csak Hasításra fognak fordítani s ezzel 
a családok szaporodása is gyorsabb tempóban fog 
haladni; az így kicsiben való adagolást, nem szabad 
azonban abbahagyni, hanem mindaddig folytatni kell, 
a míg csak a főhordás el nem érkezett, mert az etetés 
abbahagyásával sokkal nagyobb kárt okozhatunk a csa
ládokban, mintha az etetést meg se kezdtük volna.

A kinek az ideje nem engedi meg, hogy minden 
nap, vagy legalább is azokon a napokon, a melyeken 
a méhek nem járnak ki, az etetéssel foglalkozzon, az 
helyesebben cselekszik, ha nagyobb adagokban adja a 
méheknek a czukorfőzetet. A kis mennyiségben kapott 
czukrot a méhek felszívás közben, a nyálmirigyek vála
dékaival a mézben foglalt anyaggá alakítják át s ily 
módon a czukor a szaporodás fejlődéséhez, nagyban 
hozzájárul.
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A ezubor etetést február végén, vagy márezius ele
jén már megkezdhetjük, a mit azonban éppen úgy, 
mint a mézet, mindig csak estefelé, a mikor már a 
méhek nem járnak ki, adjunk nekik és pedig csak 
annyit, a mennyit reggelig felbirnak hordani.

A fel nem főzött czukrot száraz, szellős helyen 
tartsuk, nehogy erjedésnek induljon. Annyit pedig 
egyszerre sohase főzzünk, hogy az hónapokig edények
ben álljon, mert így könnyen megsavanyodik, különö
sen akkor, ha meleg az idő. Egyszerre legfeljebb 1—2 
hétre valót főzzünk és csak ennek az elfogyasztása 
után készítsünk frisset, a mit a méhek is szívesebben 
fogyasztanak. Ha könnyen tudunk hangyasavat szerezni, 
úgy adjunk közvetlen etetés előtt minden 10 kg föl
főzött czukorhoz 20 gramm hangyasavat, a mi a meleg
kaptárban a czukoroldat megsavanyodását teljesen meg
akadályozza. Ignácz Sándor.

Gazdasági tanácsadó.
Kevésbbé ism ert baromfieleségek. Baromfitenyész

tőink csaknem kivétel nélkül abban a hibában is szen
vednek, hogy szárnyasaikat igen egyoldalúan, minden 
étrendi változás nélkül etetik. Már pedig az ilyen egy
oldalú etetési rendszer különösen télen, még a szabad 
kifutóval biró baromfira is igen hátrányos, mivel még 
egy hótalan télen is — úgy mint az idein — a tyúkok 
vajmi kevés táplálékot képesek összekaparni, mert tudva
levőleg a rovarok és véglények ebben az időben a talaj 
mélyebb rétegeiben aluszszák át téli álmukat.

Az étrend egyoldalúságába különösen azok a te
nyésztők esnek, a kik jóformán csak szemes eleséget 
nyújtanak baromfiaiknak és azok közül is főleg azok, 
a kik nem nyújtanak egyebet, mint évről-évre tengerit 
és búzaocsut. Az ilyen kevéssé változatos étrend mel
lett mi sem természetesebb, mint az, hogy a baromfi 
csak immel-ámmal fog enni és éppen csak annyit, a 
mennyi életfenntartásához szükséges, így tehát ezen 
eleségből vajmi kevés fog jutni a tojás, hús és csont 
képződésére. Ha most az előbb felsorolt szemes eleségek 
közül a tengeri kémiai összetételét bármely takarmá- 
nyozástani könyvben megnézzük, akkor látni fogjuk, 
hogy a tengeri magas zsírtartalmánál elsősorban hő
képző eleség, így tehát annak etetése különösen a ne- 

^liezebb fajtájú baromfinál, jóformán csak a téli hóna
pokban indokolt, a midőn a táplálék egyik jelentékeny 
része a test hőmérsékletének fenntartására szükséges. 
A tengerinek etetése tehát a nehezebb fajtájú tyúkoknál, 
a melyek a mellett korlátolt kifutóval is bírnak, nem 
indokolt, mivel az amúgy is a hízásra hajlandó nehe
zebb fajták annyira el fognak zsírosodni, hogy tenyész- 
lustákká lesznek, már pedig ettől ugyancsak óvakodni 
kell.

Az itt előadottakban azonban nem akarjuk állítani, 
hogy tengerit egyáltalában ne etessünk, sőt ellenkező
leg az étrend változatossága kedvéért hébe-korba ten
gerit is etessünk. Mindazonáltal senki sem vitathatja 
el, hogy a búza- és árpaocsu etetése, melyek közül az

utóbbi, sajnosán, igen kevéssé van elterjedve, határo
zottan sokkal jobban felelnek meg kémiai összetételük
nél fogva, mint a tengeri; ennek a két szemes eleség- 
nek fő alkotórésze ugyanis a keményítő és a foszforsók; 
a míg az előbbi vegyület a tojáshozam és az izomzat 
fokozását, addig az utóbbi a csontok erősbödését segíti 
elő. Ezért különösen a csibék részére igen jó hatással 
vannak ezek a szemes eleségek. Igaz, hogy ezt a két 
szemes eleséget, főleg az árpát, a baromfiak nem va
lami szívesen fogyasztják; de ha csibekoruktól erre reá 
szoktatjuk, akkor ettől az eleségtől sem fognak idegen
kedni.

A szemes eleségek adagolásánál szem előtt tartandó, 
hogy sohase nyújtsuk azokat egymással keverten, ha
nem mindig külön-küiön, hogy már ezáltal is változa
tosabbá tehessük az étrendet. Az árpa- és búzaocsun 
kívül etessünk hébe-korba olyan szemes eleséget is, a 
mely a baromfi kedvencz elesége, pl. főleg a tenyész- 
évad alatt, kevés kendermagot, néhanapján csekély rizs- 
hulladékot, egy maroknyi pohánkát, kölest, czirokmagot.

Természetesen a szemes eleségek mellett lágy, zöld 
eleségeket és állati terményeket is kell a baromfinak 
nyújtani és szintén minél változatosabb sorrendben. 
A lágy eleségek közül pl. a főtt rizstörmelék etetése 
különösen akkor ajánlható, ha az állomány hasmenés
ben szenved, mivel ennek az eleségnek erősen dugító 
hatása van ; jelenleg azonban rizstörmeléket egyik ba
romfitenyésztő sem fog etetni, mivel az egyáltalában 
nem kapható.

A zöld eleségek közül a esirázott zab igen tápláló 
és a jelenlegi rendkívüli időktől eltekintve, elég olcsó 
zöld eleség is ; és a mennyire nem. szívesen eszi a ba
romfi a száraz zabot, annyira szívesen fogyasztja a 
csirázottat. A zab csiráztatása meg olyan egyszerű, hogy 
bárki a legcsekélyebb befektetés és jóformán semmi 
munka nélkül elvégezheti. A zabot — a mi természe
tesen ocsu is lehet — töltsük egy bármiféle edénybe 
és erre öntsünk vizet úgy, hogy ellepje, és 24 órán át 
hagyjuk állva; ezen idő leteltével öntsük le a vizet és 
a zabot szórjuk olyan ládákba, melyeknek fenekén a 
zabszemeknél kisebb lyukacskák vannak, vagy pedig 
fenekük sűrű szita. Megjegyezzük azonban, hogy a za
bot ezekben a ládákban 5 cm-nél vastagabban nem 
szabad beletöltenünk, mert ellenkező esetben ez az át
ázott zab nem fog kicsirázni, hanem meg fog doho- 
sodni. Azért is ajánljuk az olyan ládákat, a melyeknek 
fenekük sűrű rosta vagy át van lyukasztva, hogy a még 
vizes zabról a felesleges víz lecsuroghasson. Az ilyen 
módon megtöltött ládákat azután egymás fölé úgy rak
juk, hogy azok magasabbak, mint az illető egyén, a ki 
ezzel foglalkozik, ne legyenek; ezt ismét azért tesszük, 
hogy a ládák minél kevesebb helyet foglaljanak el ab
ban a melegebb helyiségben, a hol a csiráztatást esz
közölni akarjuk és továbbá, hogy ne kellessen azután 
még minden egyes ládát reggel és este külön-külön 
meglocsolni, hanem csak egyszer, mivel azáltal, hogy 
a ládák egymás fölé vannak rakva, a legfelső ládából 
a víz le fog folyni a legalsóba. A langyos vízzeli két
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szeri locsolást naponta okvetlen végre Jkell hajtanunk, 
mert ellenkező esetben a magvak csírázása igen hiánj'os 
lesz. Ezen eljárás mellett magvaink 10—14 nap múlva 
olyan erősen ki fognak csírázni, hogy egész bátran fel- 
etethetők.

Egy további tápláló zöld eleség a felaprózott ákáczfa- 
lomb, melyet akkor a legkönnyebb szedni, a mikor az 
ákácz lombját az első dér megcsípte, mivel akkor na
gyobb mennyiségben hull le és a mi fő, friss állapotban.

A mi az állati eleségeket illeti, gondoskodjunk arról, 
hogy valamelyik félreeső helyen lisztkukacz-halmunk 
legyen, mivel a lisztkukacz nemcsak olcsó és a barom
finak kedvencz eleségét képezi, hanem a csibéknek igen 
tápláló eledelt is nyújt. A csibéknek a lisztkukaczokat 
felaprózott állapotban nyújtsuk. Az erdőőrök állati ele- 
séghez úgy is juttathatják a baromfit, ha őszszel, a mi
dőn kertjükben a földet felásaiják, a baromfit oda be
eresztik. Ezáltal a baromfi nemcsak hogy kipusztitja a 
kukaczokat, hanem igen tápláló eleséghez jut. Olyan 
helyeken, a hol lefölözött tejet olcsón lehet kapni, an
nak adagolása is igen ajánlható darával keverten.

Ha a fentieken kívül csontdarát, meszet — melyek
ről alkalmilag bővebben fogunk megemlékezni — és 
felaprózott zöld takarmányféléket, mint pl. lóhere- és 
luczernaszénát is etetünk a baromfival, akkor igen vál
tozatos étrendet leszünk képesek összeállítani.

Bászel Elek.

Tiszta méz nyerése. Tiszta, ízléses mézet csak per- 
getés útján nyerhetünk, de csak úgy, ha magát a per- 
getést is a legnagyobb tisztasággal hajtjuk végre s ügye
lünk arra, hogy a pergetésnél használt edények telje
sen liszták és szagtalanok legyenek. Lehetőleg csak 
olyan sejteket használjunk pergetésre, a melyek már be 
vannak fedve; ha azonban szüksége merül fel annak, hogy 
nyitott sejteket is pergessünk, úgy ezeket néhány hétig 
utóérés czéljából helyezzük nyitott edénybe, a hol a sej
tekben levő felesleges víz is el fog azalatt párologni. 
Ha a kipergetett mézet szitán át is szűrjük, abban még 
mindig maradnak apró viaszdarabkák és egyéb tisztá- 
talanságok, a melyek különösen eleintén alig láthatók, 
de a melyektől a mézet tanácsos szintén megtisztítani; 
ezt a következőképen lehet eszközölni:

A kipergetett és átszűrt mézet öntsük egy olyan 
tiszta edénybe, a mely a fenekénél csappal van ellátva, 
vagy dugóval elzárható vékony nyílással bir. Ebben az 
edényben a mézben levő viaszpikkelykék és egyéb tisz- 
tátalanságok a méz felszínére emelkednek, mire azután 
az alatta levő teljesen tiszta mézet a csapon, vagy a 
megfelelő nyíláson át tetszetős és tiszta üvegekbe las
san leeresztjük. Kanállal is le lehet ugyan a méz fel- 
szinéről az ott összegyülemlő tisztátalanságot szedni, 
de ha nem szedjük le a tetejét jó vastagon, akkor min
dig marad a mézben apró viaszpikkely, sőt a leszedés
nél a kanállal is lenyomjuk azokat. Azért sokkal czélra- 
vezetőbb a tiszta mézet alul leereszteni.

Pergetés előtt a fedett lépeket természetesen le kell 
kúpozni. De még a leggondosabb eljárásnál is több

kevesebb méz tapad a fedőviaszra s a viaszból is apró 
darabkák lehullanak. Ezt különösen olyan sejtek lekú- 
pozásánál tapasztalhatjuk, a melyeket a méhek szabály
talanul építettek ki és fedtek be, a mikor is a lekúpo- 
zást nem sima, hanem szabálytalanul hullámos felüle
ten kell végezni. Hyenkor a fedőviasz összetöredezik és 
a hozzátapadt mézzel összekeveredik.

Hogy a sejtek lekúpozásával nyert viasz és méz 
kárba ne vesszen és hogy a viaszt a méztől elválaszt
hassuk, a következőképen kell eljárni: Tegyük a lekú- 
pozás által nyert viaszt és hozzátapadt mézet, egy meg
felelő nagyságú tiszta lábasba, a melynek a fenekére 
előbb annyi vizet öntöttünk, hogy a víz a lábas alját 
éppen csak jól befedte. A lábast azután közvetlenül ke
nyérsütés után tegyük be a meleg kemenczébe addig, 
míg a viasz jól megolvad és az egész anyag folyékony- 
nyá válik; ekkor az edényt a kemenczéből kivesszük 
és kihűtjük. A kihűlésnél a viasz felszínre kerül, ott 
megkeményedik, míg a méz a viasz alatt folyékony ma
rad. Kihűlés után a viaszba az edény oldala mellett 
lyukat vágunk s azon keresztül a mézet kifolyatjuk, 
így minden fáradság nélkül, gyorsan és teljesen elvá
laszthatjuk a mézet a viasztól a nélkül, hogy a legki
sebb mennyiség is veszendőbe menne.

A mézet úgy üvegben, mint czinezett bádogedény
ben és cserépedényben is el lehet tartani. Főkellék 
azonban, hogy az edény vagy pergamentpapirral, vagy 
jól záró fedéllel légmentesen le legyen zárva és száraz 
helyen legyen éltévé. Semmiesetre se szabad azonban 
a mézet pinczében tartani, mert ott a nedvességet ma
gába szívja, erjedésbe megy át és megsavanyodik. He
lyesen kezelt és száraz helyen elraktározott méz évekig 
is kifogástalanul eláll.

Fáczánokat pusztító  ragadozók irtása, Fáczáno- 
sainkban néha alig vagyunk képesek az állományt a kü
lönböző ragadozók ellen megoltalmazni. Henyét, görény, 
nyest, nyuszt, róka, macska, sőt több helyen patkány 
is garázdálkodik a fáczántelepeken úgy mint a házi 
baromfiak körében. A ragadozók ellen való védekezés 
igen alkalmas időpontja a február, a melyet a hivatásos 
vadász és erdész rendszerint ki is szokott használni. 
Az ismertebb és nálunk is közhasználatos irtószerek és 
eszközök sorából külön is kiemelhetjük a Wéber Rudolf- 
féléket Haynau-bán. Ez a legrégibb csapdagyár a 
ragadozók pusztítására a legváltozatosabb eszközöket 
állítja elő.

A fáczánosok közelében tanyát ütő ragadozók buvó 
és rejtekhelyeit ki kell tehát kutatnunk, állandóan szem
mel kell tartanunk s kivált a kisebb rablók számára 
lehetőleg olyan fogószerkezeteket kell felállítanunk, 
a melyek egy-egy éjen át több rablót is kezünkre ju t
tatnak. k .

Bélbajok állatállom ányunkban. A háziállatainkat 
veszélyeztető különböző bélbajok közül leggyakoribb a 
bélgyulladás. Ma a midőn állatállományunkat a leg
gondosabb ápolásban és ellátásban kell részesítenünk,
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igyekeznünk kell előzetes intézkedésekkel odahatni, hogy 
egyes gyakoribb betegségek elháríthatok legyenek.

Emlős háziállatainknál a bélgyulladás rendszerint 
kapcsolatban áll a gyomor hurutos megbetegedéseivel 
is. E kettős baj szokásos előidézői, nyáron a túlhideg 
ivóvíz, télen a fagyos, túlhideg táplálék, túlmeleg óla- 
zás és rákövetkező kihajtás, egyéb bajok ellen az állat
nak adott túlerős, a gyomor és a bélfalakat izgató gyógy
szerek stb.

A bélgyulladással jár az étvágytalanság és a lázas 
állapot. A kérődzők ilyenkor rendszerint fel is fúvódnak; 
az ürülék híg, nyálkás, néha véres.

Az áthülésen kívül a romlott eleséggel az állat emésztő
szerveibe hatoló káros csirák is előidézői olykor a bél
bajoknak. A mai takarmánydrágaság és takarmány
szükség mellett nem lehetünk ugyan nagyon válogató
sak, de azért mindig ügyeljünk arra, hogy az állatok 
romlatlan és tisztán kezelt takarmányt kapjanak.

Gümőkór is okozhat bélgyulladást. Ha az ürülékben 
hártyás darabok találhatók, úgy ez a kóros állapot két
ségtelen jele, mikor is a további kezelést állatorvosra 
kell bíznunk.

Cserép, vas, üveg s egyéb szilárd testek darabkái is 
néha a tápszerrel együtt az állat emésztőszerveibe ke
rülnek, a hol a bélgyulladáson kívül más bajok okozóivá 
is válhatnak. Az állatnak szánt tápszerek gondos keze
lése mellett nem fordulhat elő, hogy ilyen tárgyak az 
állati tápszer közé keveredjenek.

Minthogy a legtöbb bélgyulladás súlyos lefolyású és 
kimenetelű, ha a házilag adott néhány grammnyi do- 
verpor, ópiumpor vagy cserfakéreg nem képes a has
menést és a lázas állapotot megszüntetni, legajánlato
sabb az állatorvos tanácsát igénybe venni, mielőtt még 
a végső szükség esete, vagyis a levágatás mellőzhetlenné 
válna.

Különfélék.
K itüntetések. Erlicz János, az osztrák-magyar ál- 

lamvasuttársaság erdőmérnöke, tart. huszárfőhadnagy 
múlt évi junius havában hadseregfőparancsnoksági di
cséretben részesült, november hóban pedig a signum 
laudis-szal lett kitüntetve.

Signum laudis-ban részesültek még: Binder Béla 
m. kir. főerdőmérnök, főhadnagy, Földes Tibor m. kir. 
segéderdőmérnök, cs. és kir. tüzérfőhadnagy és Bakács 
Endre m. kir. erdőmérnök, főhadnagy.

W allandt Frigyes nyugalm azott m. kir. főerdőőr 
ünneplése. Szép kis ünneplésben volt részünk febr. 2-án, 
abból az alkalomból, hogy Wallandt Frigyes m. kir. 
főerdőőrnek, az Ő Felsége által legkegyelmesebben ado
mányozott koronás ezüst érdemkeresztet a kolozsvári 
m. kir. erdőigazgatóság főnöke, Rézbányái Marosi Fe- 
rencz m. kir. főerdőtanácsos, a mellére tűzte.

A mocsári m. kir. erdőgondnokság irodájában a ki
tüntetett főerdőőr ünneplésére megjelentek Marosi Fe- 
rencz m. kir. főerdőtanácsoson kívül: a helybeli m. kir.

erdőőri szakiskola, a három helybeli m. kir. erdőgond
nokság tisztviselő kara, a görgényi kincstári uradalom 
és a m. kir. erdőőri szakiskolánál alkalmazott összes 
altiszti személyzet, a község elöljárósága és a község
ből többen.

Szép lendületű beszédben, magvas szavakkal mél
tatta Marosi főerdőtanácsos a kitüntetett főerdőőr érde
meit, hangsúlyozva szorgalmát, pontosságát, kötelesség
tudását és becsületességét, mely érdemei, 42 évi hű 
szolgálat után, méltó jutalmukat nyerték el a legmaga
sabb kegy jelen megnyilvánulásában.

Marosi főerdőtanácsos azzal az óhajjal és kívánság
gal tűzte fel az érdemkeresztet a könyekig meghatott 
főerdőőr mellére, hogy azt még hosszú időn át öröm
ben, egészségben és megelégedésben viselhesse.

A szép beszédet követő zajos éljenzés elhangzása 
után egyszerű szép szavakkal köszönte meg a kitünte
tett főerdőőr az ünnepeltetést.

Ezzel szép kis ünnepünk véget ért. r. y.

E ltű n t erdőőr czím alatt lapunk múlt évi 19—20. 
számában h irt adtunk arról, hogy Rettinger József kör- 
möczbányai kerületi erdőőr Przemysl körülzárása alkal
mával eltűnt. Utólag azt az értesítést kaptuk, hogy Ret
tinger orosz hadifogságba került.

H alálozás. Kolozsvári Nagy Károly miniszteri taná
csos, a m. kir. földmivelésügyi minisztérium erdőren
dezési ügyosztályának vezetője, tevékeny és munkás éle
tének 63-ik, állami szolgálatának 40 évében, január hó 
13-án hosszas szenvedés után elhunyt. Temetésén a 
földmivelésügyi minisztérium tisztikara testületileg vett 
részt és ravatalára több koszorút helyezett.

Gyuriss Em il m. kir. erdőmérnökgyakornok, Zsol
nán múlt év deczember havában,

hajnóczfalvi Hajnóczy Zsigmond, herczegi uradalmi 
főerdész (Szenta) 66 éves korában múlt év deczember 
hó 10-én,

Járos János ny. m. kir. erdőtanácsos, deczember 
hóban,

Sziklai Em il m. kir. főerdőtanácsos, debreczeni kir. 
erdőfelügyelő, folyó évi január hó 2-án,

Apáti László  nyug. m. kir. erdőtanácsos, deczember 
hó 23-án, életének 57. évében Zalaegerszegen meghalt.

Ormay Béla m. kir. erdőmérnökgyakornok, tart. 
honvédhadnagy a bukovinai hareztéren, január 2-án, 
23 éves korában a hazáért hősi halált halt.

Szabó Ferencz, a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatánál alkalmazott m. kir. erdőtanácsos, 
munkás életének 50. évében, február hó 9-én hosszabb 
szenvedés után meghalt.

Graff Mihály Bemig a gödöllői m. kir. erdőhivatal 
kerületében alkalmazott m. kir. erdőőr, a m. kir. I. nép
felkelő gyalogezred 1. századának szakasz vezetője, január 
hó 4-én a szerbiai hareztéren a hazáért hősi halált halt.

N yugdíjbiztosítás. Az Országos Gazdasági Munkás
pénztárnál az 1912. évi VIII. t.-cz. alapján, Cziriák 
Antal és Barier Tóbiás Csik vármegyei erdőszolgák és
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Tüske János csornai prépostsági erdőőr, nyugdíjra, bal
esetre, aggkori és temetkezési segélyre biztosíttattak.

Szabadságolások a  katonaságnál. A honvédelmi 
miniszter felhatalmazta a honvédkerületi parancsnok
ságokat, hogy közgazdasági érdekből, különös méltány
lást érdemlő esetekben az alábbi foglalkozást űzőknek, 
előre meghatározott időre, de legfeljebb három hónapra 
szabadságot engedélyezhessenek : önálló mezőgazdáknak, 
nagybirtokosoknak, mezőgazdasági szövetkezetek egyes 
tisztviselőjének, mezőgazdasági czélokra szükséges 
kovácsoknak és bognároknak, udvarbiróknak és munka
vezetőknek, erdőgazdáknak, fartermelők és ezek üzem
vezetői, felügyelői, gépészeti személyzetének, molnárok
nak és halászoknak, kádároknak, serfőzőknek és alag- 
csővezetőknek. A kérelmeket a közigazgatási hatóságok 
fejei, illetve főispánok véleményezhetik.

Szőrme-árak. A budapesti szőrmepiaczon a nyers vad
bőrök árai a «Vadász-Lap* egyik januári száma szerint 
jelenleg a következők : róka 6— 10 K ; farkas 10—15 K; 
medve 30—50 K ; mezei nyúl 50—60 fill.; üregi nyúl 
20—40 fill.; nyuszt (nemes nyest, fanyest) 28—32 K: 
nyest (kőnyest) 24—30 K .; vidra 28—32 K ; borz 
3 —5 K; vadmacska 5—6 K ; menyét 3—4 K; mókus 
20—30 fill.; vadsertés 3—8 K; szarvas 5—6 K ; dám
vad 5—10 K; őz 1 — 1 '2 K.

Elhullott agancsok kilogrammonként : szarvasagancs 
1— 1'5 K; dámlapát 1—2 K ; őzagancs 1—2 K.

Nézetünk szerint nyuszt és nyest szőrmékért a fenti 
áraknál jóval magasabb árakat is lehet kapni.

Ruhák v ízhatlan ítása. Ruhákat állítólag teljesen 
vízhatlanná tesz az az eljárás, a melyet egy vegyész 
talált föl. Chloroformban föloldott 5 vagy 10 rósz Lano
lint és azt 90 vagy 95 rész petróleummal meghigította. 
Ebbe az oldatba kell az arra szánt ruhadarabokat be
áztatni a nélkül, hogy a bélést és a gombokat stb. el- 
távolítanánk róla. Miután a ruhát a folyadékban né
hány perczig ide-oda mozgattuk, jól kifacsarjuk és le
vegőre akasztva, kiszárítjuk. A szükséges Lanolin és 
Chloroform gyógyfüszerüzletekben megszerezhető. (L. L.)

Ajtók nyikorgása. Ajtók, ablakok kellemetlen nyi
korgását olaj vagy zsiradék hiányában czeruzával is 
megszüntethetjük. A leemelt ajtó sarokvasát s a meny
nyire lehet az ajtófélfán a sarokvas tokjának a tetejét 
a czeruza hegyével jól bedörzsöljük. Az ajtó nem fog 
nyikorogni, mert a graphit igen jó kenőszer. (L. L.)

V érfolt eltávolítása fehérneműről. Vásznon, ba- 
tiszton, selymen vagy atlaszon, akár fehéren akár szí
nesen, semmi nyoma sem marad a vérfoltnak, ha arra 
a bevérzés után azonnal egy kevés, megnedvesített rizs
keményítőt teszünk, azt újunkkal egy kissé megnyom
kodjuk, azután pedig rajta hagyjuk addig, a míg egé
szen megszárad. A megszáradt rizsport lefújjuk 6 a vér
folt nem fog látszani. {L. L.)

A világ legnagyobb juhnyája és legnagyobb ba
romfitenyésztő városa. A világ legnagyobb juhnyája 
kétségtelenül Govanovics Gusztáv orosz földbirtokosé, 
kinek Szibériában óriási terjedelmű legelőterüleíei van
nak, a melyeken 1.750,000 juhot legeltet s ezek őrize
tére 30,000 juhászkutyát tart.

A világ legnagyobb baromfitenyésztő városa pedig 
Petaluma város Kaliforniában, a mely 1910-ben 7.159,481 
tuczat tojást és 120,000 tuczat baromfit szállított San- 
franciscóba, vagyis ennek a hatalmas milliós városnak 
tojásban és baromfiban való szükségletét felerészben az 
alig 7000 lakost lakost számláló Petaluma és a körü
lötte levő községek fedezték. Ez is bizonyítéka annak, 
hogy Amerikában a baromfitenyésztést milyen nagyban 
űzik s egyes vidékeken milyen jelentékeny jövedelem- 
forrást csinálnak belőle.

V áltozások az erdészeti szolgálat köréből.
(K érjük az ura d a lm a k t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
m u kb a n  beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

Ő Császári és Apostoli K irályi Felsége 1916. évi január hó 
9-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával kiváló és ered
ményes munkásságuk elismeréséül Téglás Károly miniszteri 
tanácsosnak a Lipót-rend lovagkeresztjét, Kozma István és Kaán 
Károly főerdőtanácsosoknak a ü l .  osztályú vaskorona-rendet, 
Szántó Mihály erdőtanácsosnak a Ferencz József-rend lovag
keresztjét, Papp László és Petricsek Adolf erdőmérnököknek, 
valamint Blickhardt József és Bachmann Ottó segéderdő- 
mérnököknek a koronás arany érdemkeresztet méltóztatott leg- 
kegyelmesébben adományozni.

Ő Császári és Apóstoli K irályi Felsége 1916. évi január hó
7-én Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával Térfi Béla erdő
tanácsosnak a főerdőtanácsosi czímet m éltóztatott legkegyel
mesebben adományozni.

Ferencz Salvator főherczeg Ő Fensége, a háború alatt a 
katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemei elismeréséül 
Fritz Rezső m. kir. főerdőmérnöknek a Vörös kereszt hadiékít- 
ményes ezüst díszérmét m éltóztatott díjmentesen adományozni.

A m. kir. földmíveléstigyi miniszter, Ő Császári és Apostoli 
K irályi Felségének 1915. évi deczember hó 15-én Bécsben kelt 
legmagasabb engedélye alapján, Szenes József miniszteri tanácsost 
sok éven át teljesített hű és hasznos szolgálatainak teljes elis
merése mellett saját kérelmére végleges nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter Ő Császári és Apostoli 
Királyi Felségének legmagasabb engedélye alapján, Dercsényi 
Kálmán m. kir. főerdőtanácsost saját kérelmére ideiglenesen 
nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Horváth Dezső m. kir. 
segéderdémérnököt szolgálattótelre ideiglenesen beosztotta a 
vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolához.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Szerencsik 
Bertalan csolnoki, Géberth Ádám grábóczi, Csorba Pál sajóládi 
és Szlimák János ósvai kir. közalapítványi erdőőröket főerdő- 
őrökké nevezte ki. ________ -
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E lőfize tési d íjak  n yug tázása.
Az 1916. évi január hóban a következő előfizetési díjak 

folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:
Beszterczebánya város 12.—, Budapest főváros 20.—, Kilián 

Frigyes 64.80, Liptóújvári főerdőhivatal 272.—, Rimabrezói erdő- 
hiv. 16.—, Beszeda János —.20 fill., Földmiv. min. 3.60, Kremper 
József 2.20, M.-óvári gazd. akad. Kazinczy könyvtára 1.80, 
M.-Szigeti erdőig 188.—, Körmöezbánya város 12.—, Brassó 
város 12.—■, Kistapolcsányi hgi urad. 28.—, Fehértemplomi 
erdőgond. 20.—, Kolozsvári erdőig. 408.—, Zagrebi erdőig. 20.—, 
Ungvári főerdőhivatal 228.—, Br. Bánffy családi urad. 60.—, 
Fölkel Sándor 4.20, Selmeczi kísérleti állomás —•.—, Apatini erdő- 
hiv. 148.—, Szászsebesi erdőhiv. 304.—, Karánsebesi vagyonközség 
hd. 33.55, Zsarnóczai erdőhiv. 124.—

1 koronát fizettek: Katona Lajos, Köpfler Mihály, Stier János, 
Szurkos István, Saári Mihály.

2 koronát fizettek: Klepp Ferencz, Ladányi Frigyes, Panucza 
István, Csávojszky Dezső, Farkas István, Butács Gyula, Eberling 
Gyula, Kapás János, Molnár Bálint, Petrovics Gábor, Pohl József, 
Vincze János, Grandtner István, Nyigut József, Hölbling János, 
Kondor Imre, Szabó János, W arinszky Miksa, Ernyey Károly, 
Farkas Izsák, Gubriánszky János, N yitra János, R otter Vazul, 
Iíeller József, Mezey Károly, Sándor Gyula, Bokor János, Fili- 
povics Sebő, Granzer Jenő, Juhász István, Kiss Béla, Kiss Sándor, 
Miksa Pál, Ötvös Sándor, Pudleiner Gyula, Széles Gábor, Tatarek 
Richard, Buvári Ferencz, Maurer János, Pál János, Molnár Orbán, 
Pöcz János, Tibori János, Szathmáry Béla, Cseh József, Nemes 
István, Huszágh Adolf, Gigler Ferencz, Molnár Sándor, Dánér 
József.

4 koronát fizetlek: Br. Bánffy Ferencz, Francz Antal, Horváth 
András, Hukás Pál, Kárpáti József, Kiss János, Kovács István, 
Pokorny Emil, R asla  József, Tokéra János, gf. Esterházy Gyula 
urad., Feruska István, Hauptricht Mihály, Kacsanovszky József, 
Kolléga László, Moldován Sándor, Paulovszky Pál, Pókh József, 
Ruijz Béla, Tenkei püsp. urad., Vargha Antal, Sárosi János, 
Tomasovszky Im re, Csik Im re, Dávid János, Fattáuck Pál, Gaál 
Antal, Járos József, Kócsy János, Köteles Ferencz, K riller József, 
Lányi András, Ávár István, Baka János, Benczkó József, Csizs- 
márovits János, Kokits Mihály, Mayer Gyula, Nagy Károly fő- 
erdőtan., Teró Péter, Coburg hgi erdőig., hg. Esterházy dörföli 
erdőgond., Hegedűs Im re, Juhász Mihály, Lukácska József, 
Proháb Bálint, Schiller István, Kodilla Péter, Somogyi Ipoly, 
Zathureczky Géza, Petényi Keresztély, Erdős Károly, Kardos 
Vendel, Kosa József, Kővári István, Moha Alajos, Vancsura 
István, Pollák János, Rochlitz Dezső, Tomassek Miklós, Bihar- 
sályi kápt. erdőgond., Cselédes Mihály, Kendeffy urad., Lahojjyay 
Imre, Lonkay Antal, Máté Ferencz, Nagy István, Piliscsabai 
fhgi erdőgond., Rédl Károly, Szakolcza város, Tomcsányi Gyula, 
Ferenczy Pál, Hetényi Ferencz, Smoglián Rezső, Krausz Ferencz, 
K ristyón erdőgond., Vaskohi erdőgond., Péch Kálmán, Zsula 
Antal, Raffay Gergely, Koller József, Syllaba Kálmán, Béky 
Albert, Béldy György, Pancsek Péter, Bujáki erdészeti hivatal, 
Ivány Géza, Parapatic János, Stégmeier Ödön, Ács Géza, 
Schönénberger Gáspár, Süteő Oszkár, Tichtl József, gf. Zselenski 
erdőkez., Novák János, Osztroluczky Miklós, Vinkovcei főerdőhiv., 
Selmeczi főiskola, Susáki erdőhiv., Zagyvái erdészeti hivatal, 
Simsik Mihály, Vámos Imre.

egész terjedelmében hozunk. Örömünkre szolgál, hogy a levél 
írója, a ki vadászati ügyekben is elism ert szaktekintély, a 
különös leletet illetőleg igazat ad önnek.

P. M. ő. Erdőőri szakvizsga nélkül, de katonai jogosultsági 
bizonyítványnyal nem nevezhető ki a kincstárhoz erdőőrré, m ert 
az 1879. évi XXXI. t.-cz. (Erdőtörvény) 37. §-a szerint a kincs
tárnál csak az lehet erdőőr, a k i az erdőőri szakvizsgát letette. 
Ki lehet azonban önt nevezni a kincstárhoz segéderdőőrré, vagy 
erdőlegénynyé (kezdő fizetés évi 600 kor.) s ha azután az erdő
őri szakvizsga letehetéséhez szükséges három  évi gyakorlati 
szolgálatot megszerezte és az erdőőri szakvizsgát letette, lesz 
csak erdőőrré kinevezhető. A katonai jogosultsági bizonyít
ványnyal ellátott katonai altisztek se bocsájtatnak három  évi 
erdészeti gyakorlati szolgálat nélkül az erdőőri szakvizsgához ; 
nekik is éppen úgy meg kell előbb a három  évi erdészeti 
gyakorlati szolgálatot szerezni, m int másnak.

E r d ő ő r i  szakiskolát végzett, erdőőri és vadőri szak
vizsgát tett, 41 éves, nős, szorgalmas, komoly, józan 
magaviseletű, teljesen megbízható, kitűnő szolgálati bizo
nyítványokkal rendelkező, hadmentes egyén, erdőőri, 
vagy ehhez hasonló állást keres. Állását április 1-ig 
bármikor elfoglalhatja. Havi 200 korona fizetést, vagy 
ennek megfelelő más járandóságot igényel.

Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (5i)

E rd ő k e z e lő i ,  erdőőri, vadőri alkalmazást keres 
erdészeti teendők végzésében ügyes, iskolázott fiatal
ember. Czíme: Csávolyszki Dezső — Jászapáti, Szt.- 
Györgyi-út; (Jász-Nagykun-Szolnok megye). ,6>)

5 0  é v e s ,  erőteljes, hadmentes, nős, gyermektelen, 
felmondatlan állásban levő szakvizsgázott erdőőr, ki az 
erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és irodai teendőkben 
jártas, gazdaságban mint tiszt volt alkalmazva, meg
felelő állást keres. Czíme: Petrovits Gábor, Demény 
(Trencsén megye). (7)

4 7  é v e s , róm. kath., nős, családos, ép egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Összes erdészeti teendők 
önálló kezelésében, úgyszintén a vadászat terén is, kis- 
és nagyvad tenyésztésében teljes jártassággal bir, mikről 
kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. Czíme: 
Pál János uradalmi főerdőőr Törökbálint, Pest m. (8.)

S zerk esztő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tja v íto tt  lakczím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a  kiadóhivatalunk eszközli a 
be je len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás1 költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük tehá t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a  t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

Tibori János. Lapunk m últ évi 21—22. számában .Különös 
lelet, czím alatt megjelent közleményére, lapunk egyik illustris 
olvasója, levelet intézett hozzánk, melyet lapunk mai számában

HIRDETÉSEK

Szőcsény-Vései hitbizományi erdőbirtokaim számára 
liüdm entes, e g é sz sé g e s , ig e n  eré lyes , erdőőri 
szakiskolát végezett, vizsgázott erd őőrt keresek, a ki 
faiskola kezelés, faültetés és erdősítés terén tökéletes 
gyakorlattal bír és a vadóváshoz is ért. Pályázatok 
eddigi működésről szóló bizonyítványok másolataival —
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melyek vissza nem küldetnek — egyenesen a hitbizo
mányi birtokoshoz: V éssey  Lajos S ző csén y  u. p. 
Nemes Vid, Somogy megye küldendők. (I-nA)

2804/1915. sz.

Ár verési h irdetés. A nagymarosi m. kir. erdő
gondnokság kerekbegyi kőbányájának az 1916. évi január 
hó 1-től 1918. évi deczember hó 31-ig terjedő három 
évi időtartamra leendő bérbeadása iránt 1916. évi február 
hó 19-én délelőtt 10 órakor Gödöllőn az erdőhivatal 
székházában zárt írásbeli versenytárgyalás fog meg
tartatni.

Kikiáltási ár évi 630 korona.
Bánatpénz 63 kornna.
Az árverési és szerződési feltételek az alulirott m. 

kir. erdőhivatalnál, valamint a nagymarosi m. kir. erdő
gondnokságnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Gödöllő, 1915. évi deczember hó 30-án.
(2.) M . k i r .  E r d ő h iv a ta l .

P ályázat 800 korona évi fizetéssel és mellék
járandóságokkal kapcsolatos erdőőri á llásra . A csupán 
okmánymásolatokkal és rövid élet- és működési leírással 
felszerelendő kérvények f. é. márczius hó 10-ig külden
dők be az urad. erdőhivatalnak Diósjenőre (Nógrád m.) 
(6.) U ra d a lm i e r d ő h iv a ta l.

Egy v izsgázott erdőőr, és három erdőkerülő 
(erdőlegény) hadmentes korral felvétetik. Bomán- és 
magyar nyelvismeret szükséges. Igények, bizonyítvány
másolatok. Uradalom Felsőszőcs czímre intézendők. <*)

41,064/1916. évi I.-B.—1. sz.

F enyőh aszonfa  eladás. (Rakodókon) Az erdő- 
bádonyi, garamszentandrási, mihályteleki, benesházai 
és vaczoki erdőgondnokságnál termelt 66995 drb göm
bölyű fenyőkaró, 19220 drb erdei lécz, 194,887 folyó
méter rudfa, 45'00 m3 cellulosefa és 1974 m3 25 cm 
és azon aluli, 356 m3 25 cm-en felüli egyéb fenyőépület 
és műszerfa zárt írásbeli ajánlatok útján fog eladatni.

Ajánlatok legkésőbb 1916. évi február hó 24-én déli 
12 óráig nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. 
ordőigazgatóságnál, ahol azok 1916. évi február hó 25-én 
délelőtt 10 órakor fognak nyilvánosan felbontatni.

Árverési feltételek, a faanyag csoportosításának és a 
kikiáltási áraknak kimutatása, ajánlati űrlap és boríték 
a beszterczebányai erdőigazgatóságnál szerezhetők be.

Budapest, 1916. évi január hóban.
(6.) M . k i r .  F ö ld m ív e lé s ü g y i M in is z te r .

3414/1915. sz.
Ál* Verési h irdetés. (Gömbölyű, hegyezett, hán- 

tatlan ákácz szőlőkaró eladásáról). Az isaszegi m. kir. 
erdőgondnokság szentgyörgypusztai raktárában készlete
zett 14,193 drb 1*6, l -8 és 2-0 m. hosszú, gömbölyű, 
hegyezett, hántatlan ákácz szőlőkaró 1000 és 3000 drbos

csoportokban f. évi február 29-én délelőtt 10 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok útján, nyilvános versenytárgyalá
son eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi február hó 28-án 
délelőtt 10 óráig a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál nyúj
tandók be. Bánatpénz 1000 darabonként 6 korona.

Utóajánlatok nem fogadtatnak el.
Részletes felvilágosítások, szerződési feltételek, kikiál

tási árak stb. a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál és az 
isaszegi m. kir. erdőgondnokságnál a hivatalos órák 
alatt megtekinthetők, utóbbi helyen érdeklődők a kész
letezett szőlőkarókat meg is tekinthetik.

Gödöllő, 1916. évi január hó 12-én.
<7-) M . k ir .  E r d ő h iv a ta l .

152/1916. sz.

I* e n y ő tu ta j f a  e la d á s .  (1000 m3-es részletekben.) 
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságaiból 
az 1916. évben letutajozandó mintegy 6000 m3 25 cm 
és ezen alóli középátmérőjű, továbbá külön csoportokban
65,000 m3 vegyesméretű, összesen 71,000 m3 1914. évi 
termelésű lucz- és jegenyefenyőhaszonfa Máramarosszige- 
ten az erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 1916. évi 
február hó 22-én (huszonkettedikén) d. e. 10 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok útján eladásra kerül.

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 
4 óráig kell 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
hivatalnál beszerezhetők s ugyanezek az illető kerület
beli erdő- és faraktárgondnokságoknál megtekinthetők.

Bustyaháza, 1916. évi január hó.
(8.) B u s ty a h á z a i  m . k i r .  e rd ő h iv a ta l.

■(i■i

B 1 M 1
Faiskoiaterület 120 hold.

FARAGÓ BÉLA
magyar
magpergetőgyára

, udvari szállító
erdészeti 

csemetetelepek

Z A L A E G E R S Z E G
Első és egyedüli magpergető gyár a Monar
chiában, melynek saját erdészeti faiskolái . 
vannak. Legnagyobb hasonnemű vállalat | 
hazánkban. Mindennemű erdészeti magvak és 
csemeték, tölgymakk, remis-csemeték, fűmag
vak, fűmag-keVerékek, vadetető takarmány- 
növények, gyümölcsfák, rózsák és díszfenyök. 

Árajánlattal szívesen szolgálok.
Árjegyzék kívánatra megküldetik. (3.IH.1.) I

1

II
Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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X. évfolyam. — 5—6. szám. Megjelenik minden hó 1-én és 15-ón. 1916. márczius 16.

IMőfizetési á r :

Egész év re _______4 K.
Fél é v r e ______2 K.
Negyed évre_______1 K.
Egyes s z á m ___ 20 f.

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. 
T U L A JD O N O S  ÉS K IA D Ó  A Z O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos é3 
garmond betűnél kisebb 
betiifaj 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 á r  «Az Erdős 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 Erdős 
szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdős m unkatársai megfelelő irói tiszteletdijban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesület által kezelt oly alap  jav á ra  i'ordit- 
tatik, a mely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  javára  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Erdei kaszálók és rétek javítása. (Enesei Dorner Béla.)
Az égerfa haszna. (L—1.)
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
A vad fekvőhelyéről, illetőleg fészkéről. (K. M.)
Gazdasági tanácsadó: Néhány szó a keltetésről. (Bászel Elek.) — 

Eontos-e a lisztetetés a méheknél ? (Ignácz Sándor.) 
Különfélék: Az Erdészeti Rendeletek Tára új évfolyamai. — 

Halálozás. — H írek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. — 
17 hónap óta eltűnt segéderdőőr. — A fontainebleaui erdő.

Az  «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» köz
leményei : Kérelem. — Nyugtázás. —■ Helyreigazítás. 

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési dijak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza. Érzések. (M. Hrabovszky Júlia.)

Erdei kaszá lók  és rétek  javítása.

A «többtermelésről», minden talpalatnyi földterület 
jobb kihasználásáról hallunk és olvasunk ebben a nehéz 
időben és a legtöbben a szántóföldi termelés fokozását 
értik ezalatt, pedig a legelők és kaszálók meg a rétek főter
mésének fokozása — mely az állattenyésztés igen fontos 
érdekét szolgálja — szintén vele értetendő, csakhogy míg 
a németek, a belgák, francziák, oroszok, olaszok már év
tizedek óta besorozták a mezőjavítási munkákat a gazda
sági kultúrmunkák közé, addig nálunk ezzel a kérdéssel 
még kevesen törődnek. Miután «Az Erdő» t. olvasói között 
vannak elegen, kiket ez a kérdés érint, sőt maguk is tulaj
donosai valamely kaszáló- vagy rétterületnek, nem lesz 
érdektelen, ha az alábbiakban ezzel a kérdéssel foglal
kozom, annál is inkább, mert a legutóbbi évek kétségbe
ejtő esős időjárása folytán sok ezer hold rétet öntött el és 
posványositott el a víz, tehát fűterjnőképességét jelen
tékenyen megrongálta.

Nemcsak a jelzett állapotok miatt válik szükségessé 
az, hogy a hegyi kaszálók és a laposfekvésű, patak- és 
vízmenti rétek följavításával és termőképesebbé tételével 
foglalkozzanak már egyszer a tulajdonosai, hanem az a 
körülmény is, hogy nálunk a «mezők» [értve ezalatt a 
legelőket, kaszálókat (az egynyiretű rétet hívják kaszáló
nak) és réteket] egyáltalában igen kevés és silány minő
ségű füvet (szénát vagy sarjut) teremnek azért, mert

elhanyagoltak, gondozatlanok és róluk csak mindig 
viszünk és viszünk el, de neki soha semmit nem adunk.

Hogy a német gazdák silányabb minőségű földjeiken 
nemcsak több gabonát aratnak, hanem még szénát is 
jelentékenyen többet visznek haza, mint mi magyarok 
a mi sokkal jobb minőségű földjeinkről, annak oka az, 
hogy jobban gondozzák, jobban trágyázzák és mívelik 
azokat, mint azt nálunk teszik.

Hogy a jó rétiszénát nem pótolja semminemű más takar
mány, azt nemcsak a vegyvizsgálatokból tudjuk, melyeknél 
számtalanszor bebizonyult, hogy a jól mívelt és rend
szeresen trágyázott talajon nőtt és jól betakarított és 
konzervált fiatal fűvekből álló rétiszéna a korpáéval 
egyenlő, hanem tudjuk a régi praktikus állattenyésztő 
gazdáktól is, kik nem ismervén a mai kereskedelmi abrak- 
takarmányokat, rétiszénával hizlalták meg állataikat és 
jobban is megbecsülték ezt a takarmányt, mint a maiak. 
Azt szintén tudjuk, hogy ha a falusi kisgazdának sok 
takarmánya van, akkor sok állatot tarthat, ekkor pedig 
sok lesz a trágyája is, így több lesz a termése, tehát több 
lesz a gazdasági haszna is. Nem lehet eléggé figyelmébe 
ajánlani a vidéki gazdának azt, hogy törekedjék ugyan
azon területről nagyobb fűtermést elérni azáltal, hogy 
meglevő kaszálóit és rétjeit följavítva, a holdankénti 
átlagterméseit emelje és így a «többtermeíés» elvének hódolva 
nemcsak magának szerez hasznot, hanem az ország — 
a haza — közgazdaságának tesz szolgálatot.

Ezekben a mai nehéz időkben mindenkinek ki kell 
vennie részét a haza szolgálatából. A fiatalok és a deres
hajú családapák a lövészárokban véreznek, mi itthon
maradtak tegyük meg a «frontmögötti» kötelességeinket 
azzal, hogy hódoljunk &«többtermelés» minél tökéletesebb 
elérésére szükséges munkák okos előírásainak.

Ha ma nem marad kult úrföld parlagon,.kihasználatla
nul és minden hold föld többet termel, mint eddig, úgy 
ellenségeink kiéheztetési politikája csődöt mond és nem 
mi esünk az általuk ásott verembe, hanem — ők maguk.

A mennyire ezen czikk keretében röviden körvona
lazni lehet, úgy az alábbiakban elmondom azokat a 
munkákat, melyek a kaszálók és rétek nagyobi) fűtermésé
nek elérésére véghezviendők lennének.

A mint a vidéken magam számtalanszor láttam, a
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hegyi kaszálók és rétek legáltalánosabb hibája az, hogy 
t úl vannak móhásodva, tehát a talaj fölszínét nem nemes- 
füvek, hanem a moha és haszontalan gyomok foglalják el.

A moha olyannak tekintendő, mint a gyermek fején 
a var (a kosz), mely tehát eltávolítandó. A moha jelenléte 
annak a jele, egyrészt, hogy a talajban pangó nedvesség 
van jelen, másrészt, hogy a föld elsavanyodott, szellő- 
zetlen (mint a bezárt lakásban a penész), elsoványodott 
tápanyagokban szegény. Nem elég tehát az, ha a viohás 
mezőt csak megfogasoljuk, mert ezzel nem segítünk, a moha 
pár hónap múlva újra visszatér és munkánk hiába
való volt.

1. A moha irtására legeredményesebb, ha a talajt meg 
trágyázzuk, hogy tápanyagokban gazdagítsuk és ezáltal 
az o tt elkényszerítetten élő nemes fűveket erőre kapatjuht 
Legjobb, ha a mezőt trágyalével jól és alaposan meg
öntözzük (ösztől-tavaszig higítatlanul hordhatjuk reá), vagy 
pedig érett, apró, kevés szaknájú istállótrágyával bete
rítjük öszszel és ha a hó és eső már kilúgozta, tavaszszal 
legerebélyezzük.

2. A mezőt élesre kovácsolt fogú és fadorongokkal jól 
megterhelt vasfogassal, vagy tárcsaboronával kora tavasz
szal (mikor még a föld nyálkás) keresztben,' hosszában 
inegmíveljük úg}’, hogy a talaj fölszíne feketévé váljék, 
hogy a földet fölnyissuk, szellőztessük, a pangó nedvesség 
helyébe a napfénynek és levegőnek a talajba való be
jutását elősegítsük.

3. Ha tehetjük, úgy kát. holdanként 250 kg. Thomas- 
salak műtrágyát szórjuk el a talajra a fogasolás előtt 
(vagy közben), hogy a talajt tápanyagokban gazdagítsuk. 
Most a háború alatt nem igen juthatunk ehhez a műtrágyá-

TÁRCZA,
Érzések.

Irta: M. Hrabovszky Júlia,

— P ista! — mondta a doktornő egy nappal elutazásuk 
előtt- az mának — érzem, hogy nem állom ki azt a műté
tet, belepusztulok . . .  nem jövök vissza a szanatórium
ból . . .

— Minő gondolat!
— De igen . . .  érzem és . . .  és szeretnék előbb ki

békülni Máriával.
— Máriával?
— Igen, Máriával. .  . már írtam is neki, itt a levél, 

küldd át hozzá, kérlek, azonnal.
— De . . .  én igazán nem értem . . .
— Meg fogom neked magyarázni, de csak miután a 

levelet átküldted . . .  Siess, kérlek.
És mivel a doktor még mindig habozott, a felesége 

méla bús hangon tette hozzá:
— A halálra ítéltnek is teljesítik utolsó kívánságát!
— Nem szeretem az ilyen beszédeket! — pattogott 

a doktor, hogy meghatottságát palástolja és kisietett a 
levéllel.

hoz, de, ha a béke áldásos korszaka beáll, úgy azt tanácsos 
lesz későbbi időben is megtennünk azért, mert az állati 
trágyával a növények tápanyagszükségletét még nem 
tudjuk teljesen pótolni.

4. Miután a t. olvasók legtöbbje fával tüzel, úgy 
figyelmükbe ajánlom, hogy a fahamunak nagy káli- 
tartalma lévén, az kitűnő trágyául használható föl a mezőn, 
mivel a mezei fűvek (a herefélék, a takarmányrépa, 
dohány, stb.) igen hálásak a káli adagolásáért. A fahamut 
tehát hordjuk ki, úgy a hogyan az van a mezőre és szórjuk 
ott széjjel az ősz beálltával vagy a tavasz kezdetén a 
fűnövés megindulta előtt.

5. Az így megmunkált mezőre vessünk fűmagvakat, 
hogy ott a nemes, ízletes és tápláló fűféléket és a mezei 
hereféléket betelepíthessük. A jó alaposan összevissza 
fogasolás tehát a régi sűrű gyepezet fölhasogatása ne 
ijeszsze meg a tulajdonost, mert a pokróczszerűen össze
fonódott vékonyszálú gyökérzetet meg kell nyitni, hogy 
kellő eredményt érhessünk el. A hasogatások, mélyebb 
karczolások igen gyorsan benőnek és a helyükön új 
növényi élet fakad, tehát ne higyjük azt, hogy 
kárt okoztunk vele. A meglévő gyepen a fűmag fölül- 
vetését azonban csakis abban az esetben ajánlom, ha a 
gyep oly alaposan össze-vissza van hasogatva, hogy a fűmag 
a gyökérszálak között tényleg a földbe belejuthat, tehát kicsi
rázhat, máskülönben fönnmarad, nem kap ágyat és nem 
csírázhatván ki, a munkát hiába végeztük és pénzünket 
kidobtuk. Ilyen fölülvetésre csakis azok a magvak alkal
masak, melyek simák, súlyosak és gömbölyüe'k (mint a 
herefélék, a réti komócsin magva), vagy igen aprók 
(mint a rétiperje, taraczkos tippanfüvek magva), tehát a

Mikor kisvártatva bejött, nagyon felindultnak lát
szott, az arcza könnyedén ki volt pirulva, a szemei szokatla- 
núl fénylettek.

— Nos? — kérdezte, nyugodtságot erőltetve — meg
magyarázod végre?

Az asszony hosszan, fürkészően pihentette férjén a 
szemeit és gondolta: «Tehát nem csalódtam. . .  Mária 
nem közönyös előtte . . .  már pusztán a gondolat, hogy 
találkozni, beszélni fog vele . . .  felizgatja ő t . . .  Oh, okos, 
nagyon okos voltam, mikor olyan kíméletlenül szakí
tottam Máriával, elvágtam köztük minden fonalat...»  
És hangosan így szólt:

— Bocsánatot fogok kérni Máriától, igazságtalanul 
bántam vele. Ő nem érdemelt tőlünk ilyen bánásmódot. 
Mária a legnemesebb nő a világon!

— Mindig mondtam én ezt neked! — felelte élénken, 
csillogó szemmel a férj — és csak a te őrült féltékenységed 
volt képes . . .

— Nem! . . .  nem a féltékenységem! — vágott közbe 
a feleség határozottan — nekem igazam volt a múltban, 
jól tettem, hogy eltávolítottam őt a körünkből. . .  meg
őriztem családi tűzhelyünk nyugalmát . . .  Mária nem 
volt közönyös előtted . . .  Ne . . .  ne szólj, kérlek . . .  
engedj kibeszélnem m agam at. . .  Mária nem volt közö
nyös előtted . . .  a legjobb úton Voltál, hogy beléje szeress
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földbe belejuttathatók. A polyvás, könnyű, szálkás fű
magvak tehát, melyek fönnakadnak, a mezők «fölül- 
vetésére» nem alkalmasak, ezek csakis «teljes vetésre», 
azaz akkor alkalmazandók, ha fölszántott talajon új 
rétet vagy kaszálót vagy legelőt «létesítünk».

Hogy a fölülvetett magvakat ismét alaposan be kell 
fogasolnunk a talajba és jó még meghengerezni is, — azt 
talán szükségtelen kiemelni.

A mezők másik általános hibája tapasztalataim szerint 
azok elgyomosodása vagy eltüskésedése. Miután ezek mind 
mélyen gyökerező növények, a kiirtásuk már csakis a 
terület fölszántása által legeredményesebb úgy, hogy 2—8 
évig o tt kapásnövényt termelünk, hogy a kapálás által 
azokat kiirthassuk és ha a föld kellőleg kitisztult, úgy 
alapos megtrágyázás után «teljes fűmagvetéssel)) új mezőt 
állítunk be. Ezt tartom a leghelyesebb eljárásnak és ezzel 
is értem el az államsegélyes rét és legelőjavítási munká
lataim alatt a legszebb eredményeket. Ajánlom is ezt a 
követésre a t. olvasóknak.

A legutóbbi években legtöbb bajt okozta az esős 
nedves időjárás, tehát a terület túlságos elnedvesedése 
folytán a laposfekvésű rétek és legelők elposványosodása.

Ez ma milliókra menő károkat okozott az országban, 
mert vannak mezők, hol már két év óta nem lehet a mezőket 
hasznosítani, a régi gyep pedig kirothadva, ma sás és 
káka ütött o tt tanyát, hol azelőtt szép rendeket vágott 
a kasza.

Nagy közgazdasági érdekünk tehát, hogy az ilyen elpos
ványosodott mezőket az idén tavaszszal «úgy a hogy» a 
víztől mentesítsük és a mint annyira megszikkadtak, 
hogy rajtuk a legegyszerűbb, munkákat elvégezni lehet:

komolyan, végzetesen. . .  A mi elmúlt, az elmúlt — 
folytatta a beteg nŐ átlátszó, fehér kezével könnyedén 
legyintve — és e komoly pillanatban, élet-halál között 
lebegve, majdnem örülök ennek, mert így . . .  könnyeb
ben belemégysz majd terveimbe . . .

— Mit szándékozol? — kérdezte az orvos elfojtott 
hangon.

— Anyát keresek a gyermekeimnek, hitvest a fér
jemnek !

— Teréz!
— így v an !. . .  Ne csodálkozz szavaim fölött, hosszú, 

álmatlan órák, kínos töprengések szülték azokat. Sok 
könyembe, lemondásomba került, a míg odáig jutottam, 
hogy önzetlenül tudjak gondolkozni a jövőtök fölött. 
De végre is beláttam, hogy egy férfi a te korodban, negy
ven évvel, nem maradhat özvegyen. Ha meghalok, meg 
fogsz nősülni, már azért is, hogy anyát adj kiskorú gyerme
keinknek . . .  Ez esetben pedig kitünőbb nőt, olyant, a ki 
az én szellememben tudja nevelni a gyermekeket, a ki
ben teljesen megbízhatnám, Márián kívül senkit sem tu 
dok . . .  Ezért akarok kibékülni M áriával. . .  a te utaidat 
akarom egyengetni.

— Ez őrültség! — kiáltott fel izgatottan a férj. — 
Te élni fogsz, semmi szükség, hogy . . .

— ...k ibéküljek  Máriával? ‘-  kérdezte a feleség.

olyan füvekkel telepítsük be, melyek a nedvességet nem
csak kiállják, hanem még a «lábvizet» is kedvelik (ter
mészetesen, ha már kinőttek és megerősödtek). Szerencsére 
van elég olyan nemes fűfélénk, mely erre a czélra kiválóan 
alkalmas, tehát a nedves mezők fölülvetésére már azért 
is fölhasználhatók, mert a vízállásos területeken képesek 
leszünk annyi porhanyó talajt fölfogasolni (a víz eltaka
rodása után), hogy még a polyvás, szálkás fűmagvakat 
is lehet fölülvetésre alkalmazni.

Ne nézzünk most arra, hogy az ilyen helyeken nem 
lehet tökéletes munkát végezni, hogy a vetéssel a nyár 
elejére is betolódunk (ha a víz későn tud csak eltakarodni), 
a főszempont az, hogy a magvakat a földbe beléhozzuk, 
hogy azokból minél nagyobb százalék tudjon kicsirázni és 
hogy minél előbb tudjuk hasznosítani a fűtermés által az 
eddig kihasználatlanul maradt területet.

Az ilyen nedves terület másféle növénynyel úgy sem 
hasznosítható, mert csak a fűfélék azok, melyek az elöntést 
állják és a talaj nagyobbfokú nedvessége mellett sem 
pusztulnak ki.

Alább megnevezem azokat a mezőségi növényeket, 
melyek erre a czélra kiválóan használhatók. Most csak 
azt jegyzem meg, hogy az ily fűféléket «egymagukban» 
nem szoktuk a mezők javításánál vagy új mezők létesí
tésénél alkalmazni, hanem mindig többféle hasonló fajtát a 
talaj összetétele szerint, mint nfűmagkever ékeket), mert a 
tudományos és gyakorlati tapasztalatok szerint ez így 
helyesebb és nagyobb termés elérésére is czélravezetőbb.

A fűmagkeverékek a talaj fekvése, összetétele, minő
sége, trágyaerőssége, azután a mező czélja (rét, vagy 
legelő) szerint tudományos alapon lesznek összeállítva

— Ezt nem mondom. Jól teszed, hogy kibékülsz vele, 
mert igazságtalanul, önzőén bántunk azzal a szegény 
leánynyal, elégtétellel tartozunk neki. Békülj ki, de min
den mellékgondolat nélkül. Verd ki a fejedből a halál- 
sejtelmeket. Sok asszony átesett már azon a műtéten, te 
is kiállód és utána újra felvirulsz! . . .

— Adja az Isten! . . .  de ha mégis meghalnék . . .
A kutyák ugatni kezdtek az udvarban, a kavicson 

léptek nesze hallatszott.
— Ez Mária! — szólt az asszony. — Egyedül szeret

nék lenni, mikor érkezik.
A doktor szó nélkül besuhant a mellékszobába és alig 

tűnt el, a másik ajtó küszöbén már megjelent Mária. 
Erőteljes, juniói alakú barna leány volt, inkább érdekes, 
mint szép, csak a szeme volt rajta rendkívüli. Nagy zöldes
barna, hosszú, sötét pilláktól árnyalt, titokzatos szemek, 
melyekből erős intelligenczia, bizonyos hipnotikus erő 
sugárzott, mintegy vonzotta magához a lelkeket. Tojásdad 
arcza fehér volt, minden pir nélkül.

— Mária! Mária! — kiáltott párnái közül a doktornő 
és hivólag tá rta  feléje a karjait.

Mária egyenes léptekkel, komolyan sietett az ágya 
mellé.

— H iv a t tá l . . .  it t  vagyok! — szólalt meg csengő, 
alt hangján. — Mivel szolgálhatok?
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és a holdankénti mennyiség kiszámítva. Az ilyen fűmag
keverék «reczeptek» szerint ki-ki kiszámíthatja magának, 
hogy miből? mennyi? magra lesz szüksége és a magvakat 
megbízható magkereskedésben beszerzi, külön-külön cso- 
magoltatja minden egyes íűmagfélét és odahaza ő maga 
heveri őket össze úgy, a mint azokat elveti, azaz külön 
keveri és veti a gömbölyű, súlyos, sima magvakat és 
ismét külön a polyvás, szálkás, könnyűeket és a táblán 
egyiket keresztben, másikat hosszában kézzel gondosan 
elszórja, azután hátára fektetett fogassal, a porhanyóra, 
apróra, finomra (kertileg!) elmívelt földjén bekeveri 
sekélyen a földbe, hogy az apró magvak mélyre ne 
kerüljenek.

Miután a fűmagvak ára manapság magas, így jó lesz 
előbb árjegyzéket szerezve a költségek felől tájékozódni. 
A költségek apasztása miatt azt ajánlom, hogy a miatt 
ne ijedjünk meg, mert a beállítási költségek mellett 
vegyük számításba, hogy a fűből, a szénából készült 
tej, hús, zsír, gyapjú, izomerő (lónál, ökörnél) is drága 
ma, tehát a költségek kifizetik magukat.

Ajánlanám azonban azt, hogy azon okosan gondolkodó 
olvasók, kik erre a munkára magukat elhatározzák, úgy 
segítsenek magukon, hogy ha már a költségeket viselni 
nem volnának képesek, akkor ne az egész területüket 
vegyék munka alá, hanem % — y2 holdas darabot és az 
azon termett fűvet magnak megérlelve, abból szerezzék 
meg maguknak a többi terület bevetéséhez szükséges 
magvakat.

Viszont azt is figyelJnükbe ajánlom, hogy kevesebb 
magmennyiséget nem tanácsos az általam jelzettnél egy 
bizonyos területre vetni, mert, ha a kellő sűrűsége nem

lesz meg a vetésnek, úgy abból nem lesz jó mező, mert 
a gyomok befészkelik magukat és a kényesebb nemes- 
füveket elnyomják.

Az alábbiakban laposfekvésű, nedves talajú rétek 
létesítéséhez (teljes vetés) közlök nehány fűmagkeverék 
«reczeptet» (melyek fölszántott területen új rét létesíté
séhez alkalmazhatók).

A ki hegyvidéki kaszálóját, vagy laposfekvésű rétjét 
csak «fölülvetéssel» akarja megjavítani szántatlan földön, 
vagy pedig másféle fekvésű és talajú helyen új mezőt 
akar létesíteni («teljes vetésseb) a szántott földön), annak 
kérdésére — az ügy érdekében — szívesen adok útba
igazítást «Az Erdő» szerkesztősége útján, örülni fogok, 
ha fölhivásomat meghallgatják és tanácsaimat — úgy 
saját érdekeikből, mint hazafias cselekedekből — követni 
fogják.

Nedves talajon új rétek létesítéséhez az alábbi «reczep- 
tek» ajánlhatók:

1. Nedves homokos talajon. (A fűmagmennyiség kataszt.
holdakban van kitüntetve.)

korcshere ............................  3-0 kg.
réti ecsetpázsit................ 4'5 «
sovány perje ..................  2-0 «
vörös csenkesz..................  3‘0 «
taraczkos tippan ............  l ’ő «
k. holdanként összesen . .  14-0 kg.

2. Nedves vályogtalajon:
korcshere.............................. 3-0 kg.
nádas csenkesz................ 12-5 «
vörös csenkesz.................. 6-0 «

— Látni akartalak, Mária . . .  mielőtt meghalok! 
Nézd, minő nyomorúlt vagyok! Holnapután már a boncz- 
asztal márványán fekszem . . .  talán örökre hidegen . . .  
Mária, bocsáss meg nekem!. . .

Mária titokzatos szemei megteltek könyekkel. . .  a 
szánalom könyeivel.

— Már régen megbocsájtottam neked!
— Igazán?— kiáltott fel a doktorné örömmel. — 

Te megbocsájtottál! Óh, erről reád ismerek! A te nemes, 
mindent megértő szívedre! Beláttál a lelkembe . . .  ki- 
érezted, hogy a viselkedésem nem támadás, de védekezés 
v o lt. . .  őrült, alaptalan féltékenység, megengedem, de 
a boldogságomat féltettem, azt kellett megvédnem!

— Csak az fájt, hogy nem bíztál bennem — szólt 
Mária szelíd szemrehányással. — Feltehettél rólam olyan 
aljasságot. . .  feltehetted rólam, hogy feldúlni akarjam 
másnak a boldogságát? . . .

— Ezt sohasem hittem és benned megbíztam, erre 
esküszöm! De nem bíztam Pistában, féltem a bűverődtől, 
melynek hatalmát én is éreztem, pedig asszony vagyok! 
Tudod, hogy senkivel sem barátkoztam a környékbeli 
asszonyok közül, nemcsak azért, mert ezek az üres, léha, 
csacska asszonyok untatnak, de főleg mert feltem tőlük . . .  
féltettem az uramat. Óh, nem egy közülük szívesen ki
kezdett volna Pistával; a «szép doktorira, mint itt az

uramat nevezik, nem egynek fájt a foga! Ezért kerültem 
minden intimitást e nőkkel, kerültem minden asszony
nyal, mert az alkalom szüli a tolvajt, mint mondják. 
De veled egészen másként volt. Mikor először megpil
lantottalak, fekete gyászruhádban, olyan végtelenül komo
lyan, szerényen és lemondólag, daczára, hogy fiatalnak, 
szépnek láttalak, százszorta szebbnek az idevaló czifra 
libáknál, egy pillanatig sem féltem tőled . . .  csak szeren
csétlennek láttalak . . .

— Az is voltam nagyon . . .  egy egészen más világból, 
más környezetből kerültem ide, ebbe a csendes, eldugott 
fészekbe, a szerény tanítónői állásba, a mi szerencse volt 
akkori kétségbeejtő helyzetemben, mert kenyeret adott, 
de mégis minő rettenetes ellentétben állott egykori fényes 
álmaimmal!

— Ezt azonnal kiéreztem nálad. Külsőd, megjelenésed, 
egész lényed elárulta, hogy nem egy falusi tanítónő hiva
tásának betöltésére születtél. . .

— A te-házad oázis volt nekem, a te szereteted, jósá
god átsegített az első pillanatok nehézségein. Ezt sohasem 
felejtem el neked és ezért tudtam neked később olyan 
könnyen megbocsájtani!

— Édes . . .  édes * . .  — dadogta a beteg — ha tudnád, 
minő boldoggá tesznek a szavaid! Tehát nincs köztünk 
többé semmi félreértés? Ismét a régi, jó barátnők vagyunk?
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taraczkos tippan..............  1’5 kg.
taréjos cincor ..................  2-0 «
k. holdanként összesen . .  25-0 kg.

8. Nedves agyagtalajon :
korcshere ..........................  3*0 kg.

_ nádas csenkesz ................  12*5 «
réti komócsin ..................  2‘5 «
.taraczkos tippan ............  2'0 «
tarajos czinczor................  2'0 «
k. holdanként összesen . .  22'0 kg.

4. Nedves szikes talajon:
sziki he rék ........................  2‘5 kg.
fehérhere ..........................  0’5 «
szarvaskerep ....................  0'5 «
réti ecset pázsit ................  8’5 «
glycaria distans ..............  6’0 «
taraczkos tippan ............  2‘0 «
k. holdanként összesen . .  15‘0 kg.

5. Nedves tőzegtalajon :
fehérhere ..........................  l'O kg.
korcshere............................  l'O «
szarvaskerep ....................  0'5 «
réti komócsin .......................3'0 «
nádas csenkesz..................  4'5 «
taraczkos tippan ............  2'Ü «
réti ecsetpázsit ................. 2*0 «
sovány perje ..................  1'5 «
vörös csenkesz ................  2'5 «
k. holdanként összesen ..  18'0 kg.

Enesei Dorner Béla.

— Én az vagyok — felelte Mária szilárdan.
— Ölelj meg, Mária — szólt Teréz és másodízben 

tárta karjait barátnője felé és Mária most már szeretettel 
borult barátnőjére. A két nő könnyei egybefolytak, szótla
nul sírtak együtt egyideig; de a kibékülés könnyei jól 
estek mindkettőjüknek.

— Nagyon boldoggá tettél, Mária, — kezdte aztán 
a doktomé — nyugodtabban fekszem majd a márvány- 
asztalra. Most már teljesen elkészülve megyek végzetem 
elé . . .  azaz még előbb meg kell ígérned valam it. . .

— Parancsolj!
— Megcsináltam a végrendeletemet. . .  reád azt 

hagyom, a mi előttem ez életben a legbecsesebb volt: a 
gyermekeimet, a férjem et. . .  úgy-e, szeretni fogod őket?

— Nem értelek!
— A gyermekeim miatt könyörgöm hozzád főleg. 

Csak te, egyedül te tudnál engemet náluk helyettesíteni, 
szeretted őket, jó gyermekek, nem fog nagyon nehezedre 
esni ez a három gyerek neked, a kinek annyi neveletlen 
csürhe van a kezed alatt.

— De hát mit kívánsz tőlem tulajdonképpen?
— Azt, hogy ha meghalok, nőül menj az uramhoz és 

anyja légy a gyermekeimnek.
Mária nem felelt. Meglepetve, majdnem megdöbbenve 

nézett Terézre.

Az érjerfa haszna.

Az égerfának csekély erdészeti jelentősége van; fája 
puha, könnyen korhad s csakis viziépítkezéseknél, hol 
állandóan víz alatt van, tartós; különben fodros fáját az 
asztalosok és esztergályosok is használják, tűzifáját pedig, 
mely szép lánggal ég, a pékek kedvelik.

Nálunk három fajtája van elterjedve: a korán tavasz- 
szal mézgával bevont, visszásán tojásdad levelű mézgás 
éger (Alnus glutinosa), a tavasszal lágy szőrökkel bevont s 
fonákján kékesszürke, tojásdad levelű hamvas éger (Alnus 
incana) s a havasi éger (Alnus viridis), melynek levele 
hasonlít a hamvaséger leveléhez, azzal a különbséggel, 
hogy kisebb s fonákján nem kékesszürke, hanem világos
zöld s míg a két előbb említett a termőhelyhez mérten 
kisebb-nagyobb fává nő, a havasi éger csak bokorrá 
fejlődik. Az égerek sarjadzó képessége igen erős s ledöntés 
után nemcsak a tuskótól, de a sekélyen szétterjedő gyöke
rekből is sarjadzik. Az égerfák általában leginkább a nedves, 
üde talajokat kedvelik, de azért a hamvas és havasi éger 
szárazabb hegyoldalakon is nagy területeket szokott el
foglalni. Itt, a hamvas égert nem szívesen látjuk, mert 
nemesebb fanemek helyét foglalja el s erős sarjadzása 
miatt nehezen pusztítható.

Legszívesebben látjuk azonban a mézgás és hamvas 
égert vizek mellékén, hisz velük a nedves, vizenyős, sőt 
tőzeges talajt is képesek vagyunk beerdősíteni és hasznosí
tani. E  faszegény és egészségtelen vidékeken az éger nagy 
nedvességszívó és elpárologtatóképességével a talajt 
szárítja, nemesebb fanemek későbbi befogadására alkal
massá teszi, egészséget terjeszt s tűzifát is szolgáltat.

— Te nem felelsz? Félsz e feladattól? Óh, Pista a leg
jobb ember a világon és a gyerekek szófogadók, szeretni 
fognak . . .  Nagyon' boldog voltam . . .  a boldogságomat 
hagyom reád.

— Köszönöm belém helyezett bizalmadat — szólalt 
meg végre Mária bizonyos zavarral — és a reám ruházott 
feladat egyik részét el is fogadom: a gyermekeid mellett 
hűségesen ki fogok tartani. Őrködni fogok felettük, szóval- 
tettel támogatni fogom őket, ha erre szükség lenne. Hiszen 
itt lakom a közelükben és ígérem neked, esküszöm, ha 
úgy kívánod, hogy minden szabad perczemet nekik fogom 
szentelni, de a mi a második pontot illeti, e tekintetben 
nem tehetek ígéretet neked!

— Nem akarnál a Pista felesége lenni? Miért? Mi 
okból? . . .  — kérdezte a doktornő tágra nyílt szemekkel, 
ámultán.

— Mert nem szeretem őt, nem szeretem úgy, hogy a 
felesége tudnék lenni — jelentette ki Mária hidegen és 
a hangjának most bizonyos éle volt. Mintha valami 
elégtételféle csengett volna ki abból, mintha azt mondta 
volna: «Lásd, a férfi, a ki miatt vérig sértettél, a kit 
most ide kínálsz nekem, nem kell! Sohasem gondol
tam  rá!»

— Meg fogod őt szeretni, ha a felesége leszesz, lehetet
len őt meg nem szeretned, ő szép, jó és gyöngéd.
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De nemcsak a pangó vizekkel való küzdelemben van 
segítségünkre, sőt sokkal áldásosabb a védelme mindenütt 
ott, a hol a vizek eleven erejével kell küzdenünk s azok 
rombolása ellen védekeznünk.

A havasi legelőkön tudvalevőleg minden télen óriási, 
több méteres hótömegek esnek; tavasz felé, mikor az első 
melegebb napsugarak áthatják, megpuhítják ezeket a 
hótömegeket, nem kell egyéb, mint hogy valamely ferdén 
fekvő sziklalapon, melyet a nap fokozott mértékben mele
gít, egy kicsiny lapdányi hógöngyöcske leváljon és gurulni 
kezdjen; a csekély hólapda, melyre gurulása közben 
mind több és több olvadó hó tapad, rövid idő alatt lavinává 
növekszik, mely elemi erővel az útjába eső sziklatömböket 
leszakítja, óriási fákat, mint gyenge gyufaszálakat töves
tül kirángat, összetör s a sárral vegyes, piszkos, havas 
tömkelegbe ragadva, a völgybe zúdít, hol mindent, a mi 
útjába esett'eltemetve, még a völgy patakjának folyását 
is elzárja. Az azelőtt szerényen folvdogáló ér jelentékeny 
tóvá duzzad s addig gyűjti a lavina mögött erejét, míg végre 
azon léket ütni s medrét egyre szélesebbre és mélyebbre 
rágva, a völgyön lefelé menekülni képes. S ime a gyenge 
havasi éger, mely a havasok aljának meredek lejtőit 
sűrűn benövi, melyet a hó, mint esküdt ellenségét fiatal 
korában a földhöz nyom, de az, habár a nyomás miatt 
tövében a lejt irányában görbül, fejét daczosan emeli 
fel s 3—4 méternyi magasra megnőve, a lavinát akkor 
morzsolja szét apró részekre, a mikor a nagy kártevő még 
gyereknyi erővel semminek és senkinek sem árthatott.

A havasi éger nem egyszer túlnagy területeket foglal 
el a havasi legelőkből, de azért oktalanság volna kiirtani, 
mert a lavinák feltartóztatásával s illetve szétmorzsolásá- 
val sokkalta jelentékenyebb hasznot hajt, mint annak a

legelőnek az értéke, a melyet elfoglal. Különben a havasi 
éger ritka lombozata alatt, bár gyér és nem olyan tápláló, 
de finomszálú fű nő, melyet a juhok, mint a sűrűbe be
jutható kisebb állatok, hasznosítanak; tehát a benőtt 
terület mint legelő sem vész el teljesen.

Nagy összefüggő havasi égeresek helyén minden veszede
lem nélkül úgy szaporíthatjuk a legelőt, hogy menedéke
sebb helyeken, kisebb üstökben, vagy sorokban a havasi 
égert kiirtjuk; nagy, összefüggő területeken irtani nem 
szabad. Erdészetileg az ilyen havasi égereseket úgy is 
hasznosíthatjuk, hogy éppen csak a fa részére szükséges 
kis foltokat kiirtva, czirbolyafenyővel telepítjük be.

Később, tavasz nyíltával rohamosan kezd olvadni a 
hó, piszkos, zavaros áradat, jéggel, hóval, nagy kövekkel 
vegyesen, zúgva, bőgve rohan a völgyön lefelé, mosná, 
rontaná a partokat, a partok mentén minden mívelhető 
földet hordalékkal árasztana el, ha a patakok partjain, a 
hegyek közt a hamvas éger, lentebb pedig a mézgás éger 
őrt nem állanának. A zavaros vizet, hogy termékeny 
iszapját lerakhassa, átengedik, de egyébb hordalékot , mely 
kárt okozna, fentartanak.

így lesz a kevésre becsült, gyenge, törékeny éger, 
a pangó, poshadó, betegséget terjesztő s a magasabb 
hegyekről fékeveszetten rohanó, mindent elnyeléssel fenye
gető vizek ellen oltahnazónk. L —l.

A völgyzárók  h alászati hasznosítása.
Ir ta :  Simonffy Gyula. (Folytatás.)

A westfáliai völgyzáróknál a vizsgálat tárgyai a kö
vetkezők voltak:

A vízszín ingadozása. A völgyzárók rendeltetéséből

Mária a kezével elutasító mozdulatot tett:
— Ne beszéljünk róla, kérlek . . .  előre is kijelentem, 

hogy elutasító válaszom nem a személye ellen irányul, 
mert minden férfivel szemben így járnék el. Megfogadtam, 
hogy sohasem megyek férjhez!

— De miért? Sohasem szóltál erről nekem.
— Mert mindegyikünk őriz a szívében egy édes, vagy 

szomorú titkot, a mi kizárólagosan a sajátja, a miről 
senkinek sem szól. Nekem is megvan a magamé és ez 
tiltja a férjhezmenetelemet . . .  egyébként azonban min
denben számíthatsz reám. A míg oda lészesz a szanatórium
ban, ide jövök a gyerekekhez, velük leszek, viszem a 
háztartásodat. Visszatérted örömére felkoszorúzom- a 
házat, veletek örülök . . . Mert te nem fogsz meghalni, 
ezt érzem! És gondold meg, minő boldogan fogunk élni 
együtt ezentúl. . .  A féltékenységnek még árnya sem kísért
het többé köztünk ezután!

Mária olyan meggyőződéssel beszélt barátnője biztos 
felgyógyulásáról, hogy annak halálsejtelmei egyszerre 
tovatűntek. Most már ő is rózsás színben kezdte látni a 
világot. Igen, ő meggyógyul, minden jóra fór dúl és e meg
próbáltatás által egy hű, igaz barátnővel lett gazdagabb.

Tapsolt örömében és vígan kiáltotta:
— Pista, Pista! Je hamar!

A doktor azonnal benn termett és kissé csodálkozva 
nézte a boldogan összeölelkező, félig síró, félig nevető 
barátnőket.

— Jer, — folytatta Teréz örömmel — csókold meg 
| Máriának mindkét kezét, megígérte, hogy a gyerekekkel 

marad, a míg én a szanatóriumban leszek.
A doktor kissé zavartan közeledett a Teréz karjaiból 

kibontakozott, egyenesen álló Mária felé. A leány sohasem 
tűn t fel előtte szebbnek, kívánatosabbnak. Fehér arcza 
az izgalomtól könnyedén ki volt pirulva, nagy, titokzatos 
szemeiben könnyek csillogtak, nagyon piros ajkai kedvesen 
mosolyogtak. Sápadtan, dobogó szívvel, elfogultan, mint 
egy vőlegény közeledett Pista a leányhoz és a keze reme
gett, mikor a Mária keze után nyúlt, hogy azt ajkaihoz 
vigye; de a csók, a mit forró ajkai arra tapasztottak, 
talán hosszabb, forróbb volt, mint az a helyzethez 
illett.'

Mária önkénytelenül összerezzent, mint a virág egy 
forró légáram érintésére.

Aztán lehetőleg elfogulatlanul, elég jó hangulatban 
beszélgettek még egy ideig a másnapi elutazásról, elren
dezni való ügyekről és Mária azzal távozott, hogy estefelé 
újra átjön.

A doktor kikísérte. Aüg zárúlt be a betegszoba ajtaja,
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következik, hogy a vízállás rendkívüli ingadozásokat 
tüntet fel. Nagy árvizek erősen emelik a vízállásokat, 
míg a nyári szárazság idején sok vizet kell veszíteniük. 
Általában egyenlő rendeltetés és időjárási viszonyok 
mellett a vízállás a csapadékmennyiséggel áll egyenes 
arányban. Amint az 1. képen látható diagrammból ki
tűnik, a Hasper völgyrázó vízszínmennyisége márczius-

1. ábra. A «Hasper» völgyzáró vízszinének ingadozása. 
Thienemann után.

július hónapok között volt a legnagyobb, november- 
deczemberben a legkisebb.

Egészben véve a többi fent elősorolt völgyzáró víz- 
színingadozása is hasonló görbét mutat. Hogy a völgy
zárók esetenként milyen óriási mennyiségű vizet tudnak 
felvenni arra nézve érdekes adatokat közöl Eberts titkos 
kormánytanácsos (Kassel). A Wupper völgyzáró pl, 1909. 
év február 3—6. között 5.669,500 m 3 vizet tartott vissza. 
Ilyen esetekben előfordul, hogy a vízállás 3 nap alatt 
11— 12 m-t is emelkedik.

A völgyzárókban tapasztalható vízszíningadozások-

az orvos arcza aggodalmas kifejezést öltött, Mária meg
ijedve nézte elborúlt arczát:

— Teréz állapota nagyon súlyos? — kérdezte ijedten.
A doktor komolyan bólintott.
— De csak van remény?
— Alig — felelte a férfi eltorzult arczczal.
Az üveges tornáczra értek, melyről kiláttak a virító 

rózsabokrokkal teli, déli napsütéses kertre. Fehér pillan
gók röpködtek a tarka virágok fölött, méhek döngicséltek 
a napfényben, de azok ketten odabenn csak a halál fenye
gető árnyát látták.

— Szegény szegény Teréz . . .  szegény barátom — 
szólt Mária elfojtott hangon és könnyekkel megtelt szemeit 
kimondhatatlan kifejezéssel szegezte a férfira.

A leány hangja, részvéte egyszerre végtelen önszánal
mat ébresztett a doktorban. A szíve elfacsarodott, kínos 
érzés szorongatta és mintegy támaszt keresve, talán 
önkénytelenül ragadta meg Mária karját és dadogta:

— Oh, Mária . . .  Mária! Minő rettenetes pillanatok 
előtt állok!

Ujjai görcsösen, vaskapocsként nyomultak a puha 
leánykar fehér húsába. Mária majdnem felsziszszent fáj
dalmában, de fizikai fájdalmát elhallgattatta a lelki kín, 
a mit e pillanatban teljes leikéből megosztott a szenvedő

nak halászati szempontból fontos következményei 
vannak:

1. A völgyzáróknak a függőleges parttagozodása 
hiányos, illetőleg annak parti (litoral) zónája hiányzik.

Hogy ezt a meghatározást jobban megérthessük, for
dítsuk figyelmünket a természetes tavak partképződésére 
és tagozódására.

A természetes tavak parttagozódásában, mint az 
a 2. ábra mutatja, 3 övét (zónát) különböztethetünk 
meg.

A zónák keletkezése úgy magyarázható, hogy azt 
erős hullámzás meglazítja, letördelí, szétporlasztja 
a meder peremének szilárd talaját, a durvább részek 
a parthoz közelebb, a finomabbak a hullámzó víz által 
a tó közepe felé sodortatnak és fokozatosan lerakódnak.

Az ábrán feltüntetett parttagozódást minden termé
szetes tónál megtaláljuk ott, a hol a tó vízszínmagas- 
sága körülbelül állandó. Legfontosabb része a partnak

férfival. Aggodalmas, fájdalmas tekintetük összekapcsoló
dott és egy pillanatig így álltak némán, egyesülve a 
szenvedésben.

A doktor keze még mindig vaskapocsként ta rto tta  a 
leány karjait, de Mária már nem érzett fájdalmat, csak 
valami édes, zsibbasztó érzést, a mi lassan átjárta egész 
valóját. A pillanat hatása alatt mintegy megbénult, 
nem mert, nem tudott mozdulni, nem tudta a szemét 
levenni arról a fájdalmas férfiarczról, a mit talán e pilla
natban először lá tott szépnek. Sajátszerű varázs alatt 
álltak mindketten.

Mária csak akkor tért magához, mikor a szőke férfi 
arczából tovatűnt a kínteljes kifejezés és a ráfüggesztett 
kék szemek hirtelen fellángoltak. Megijedt, mintha tűz- 
csóvát lá tott volna hullani száraz szalm akazalba... és 
a karját hirtelen kirántva a vaskapocsból, köszönés nél
kül szaladt ki a tornácz nyitott ajtaján, futott végig a 
napsütött kerten, a virító rózsabokrok között.

Elfúlva,' lihegve ért haza, fehérre meszelt szerény kis 
szobájába. És mikor a falon függő barnarámás tükörben 
megpillantotta felhevült, egészen idegen kifejezésű arczát, 
önmegvetéssel kiáltott tükörmására:

— Szégyeld magad, Mária!
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a partpad, a mely közel vízszintes és a régi (vulkanikus) 
eredetű tavaknál 1—2 m., az újabb korszakbeli és leg
több tónál azonban szélesebb, néha igen tekintélyes 
nagyságú szokott lenni.

A völgyzáróknál nem képződhet partpad, mert a foly
ton változó vízállás mellett a hullámok támadó pontja 
nem állandó.

Pedig a partpad jelenléte halászati szempontból 
igen fontos, mert — a mint ezt a természetes tavak 
legnagyobb részénél láthatjuk — azon telepedik meg 
a parti flóra a tavat szegélyező zöld öv alakjában (fű
félék, vízinövények, bokrok), a mely viszont a halak 
táplálékul szolgáló állatvilágnak (rovarok, férgek és 
azok álczáinak) nyújt tenyésző és szaporító helyet. 
A völgyzáróknál tehát a parti növényzet vagy egészen 
hiányzik, vagy legfeljebb a folyók (patakok) betorkolá- 
sánál található szelíd lejtőjű öblözetekben, tehát az 
egész területnek csak elenyésző csekély részén van meg.

2. A völgyzáró gátak vízszíningadozásának egy másik 
fontos következménye az, hogy sokszor jelentékeny me
derterület marad szárazon.

A talaj szárazon maradásának fontos kihatása van 
a völgyzárók biológiai (élettani) viszonyára. Tudniillik 
a meder talaja a világosság, a meleg és a hideg hatá
sának kitéve meglazul, a baktériumok együttes hatása 
által feltáródik, hogy ilyen állapotban a szerves élet 
részére tápanyagot szolgáltasson. A mederterület tala
jának produktivitását — az említett hatásokon kí
vül — elősegíti még a növénytakaró is, a mely a szá
radó, nyirkos talajon fellép s a melynek gyökérzete 
mechanikajlag tárja fel a talajt, de természetesen a nö
vénytakaró leglényegesebb hatása abban áll, hogy el
halása, elkorhadása által sok olyan szerves anyag kép
ződik, a melyet (midőn a víz a partot ismét elborítja) az 
alsórendű állatvilág táplálékul közvetlenül felhasznál.

A talaj időszakos kiszáradása által a völgyzáróknál 
tehát saját magától bekövetkezik az az eredmény, 
a milyent a modern halastógazdaságokban a tavak éven
kénti öntudatos lecsapolásával, kiszárításával és ki- 
fagyasztásával szokták elérni.

Miután a kiszárításnak a talaj produktivitására gya
korolt kedvező hatása kétségtelen, fel lehet tételezni 
azt, hogy ez a kiszáradás ellensúlyozza, kiegyenlíti 
a függőleges parttagozódás hiányának a völgyzárókra 
gyakorolt hátrányos hatását.

A  víz hőviszonyai. A víz hőmérsékletének megálla
pítására különböző eszközöket alkalmaznak. A veszt
fáliai völgyzárók vízének hőmérsékét Thienemann 
a Fuess-Steglitz-féle hőmérővel, a melyen tizedfokok is 
pontosan leolvashatók, vizsgálta. Az egyes rétegek vizé
ből egész 25 m. mélységig, az ú. n. Meyer-féle merítő- 
palaczk, ennél mélyebben fekvő rétegekből pedig egy
szerű palaczkok segítségével vette a mintát. Ez utóbbi 
esetben az üveget a vizsgált rétegben 3—4 óráig állaní 
hagyta, hogy a palaczkban lévő víz a vizsgált réteg hő
fokát pontosan felvegye.

A mérések lehorgonyzatlan csolnakról, a gátfaltól 
50— 100 m. távolságnyira történtek.

A természetes tavak és völgyzárók hőviszonyai kö
zötti különbség. Ford  után hőviszonyok szerint a ter
mészetes tavaknak 3 csoportja különböztethető meg:

1. Tropikus tavak, ezeknek a vize mindig meleg és 
a rétegeződés mindig direkt (egyenes): felül van a leg
melegebb, alul a leghidegebb víz.

2. Sarki tavak mindig hideg, 4 C°-on aluli hőmér- 
sékkel; rétegeződésük mindig fordított.

3. Mérsékelt égövi tavak, a melyek nyáron direkt, 
télen fordított rétegeződéssel bírnak. A felszín hőmaxi
muma 4 Cc-nál mindig több, hőminimuma kisebb 
4c-nál, a fenékhőmérsék elegendő mélység mellett 4°. 
A középeurópai tavak nagy része ide tartozik.

Az imént említett 3. csoportba tartoznak a völgy
zárók is ; csakhogy különleges helyzetben vannak. Hogy 
ezt megérthessük, figyelmüket a természetes tavak hő
viszonyának változásaira kell fordítanunk.

Ha egy természetes tó vagy akár völgyzáró tükrén 
tavaszszal a jég megolvad, akkor a levegő emelkedő 
hőmérsékével és a napsugarak intenzitásának növeke
désével a felső vízrétegek fokozatosan felmelegednek. 
A vízben áramlatok keletkeznek, a melynek eredménye 
az, hogy az egész vízoszlop egyenletes 4 C~ hőmérsék
letűvé válik. Ha a felső rétegek hőfoka 4 -nál jobban 
felmelegszik, akkor a most már könnyebb felső vizréteg, 
az alsó hidegebb rétegen helyezkedik el, vagyis direkt 
rétegeződés áll elő.

A völgyzáró gátak hőtani tulajdonságai eddig min
denben egyeznek a természetes tavak hasonló tulajdon
ságaival.

A természetes tó egyes vízrétegeinek hőmérsékletére 
a légkör melege bír főkép befolyással, a mennyiben 
a megtelt természetes tónak mindig csak a felesleges, 
felső vízrétege folyik el. A völgyzáróknál a kifolyás 
a gát alapjánál történik s így mindig az alsó leghide
gebb vízréteg távolodik el, a víztömeg sincs nyugvás
ban, mert a vízrétegek közt az áramlás (a lefelé való 
sülyedés) állandó, előáll a vízrétegek egyenletes hőmér- 
sékezése.-

A völgyzárók alsó vízrétegének hőfoka júliustól egész 
novemberig feltűnően (viszonylagosan) magas. így pl. 
mikor a «Holz»-tó vize 20 m. mélységben nyáron 6‘1 
volt, ugyanekkor a Glórvölgyzáró vize ugyanolyan 
mélységben 13'5°, az Östervölgyzáróé 13*7 volt Éppen 
úgy, mint nyáron, direkt rétegeződés mellett, a völgy
záró melegebb vize az alsó szintekre ragadtatik, azon- 
képen télen fordított rétegeződés mellett a felső hide
gebb vízréteg az alsóbb színterekre húzódik, a minek 
következménye, hogy télen a völgyzárók mély rétegének 
hőfoka a természetes tavakéhoz viszonyítva alacsonyabb ; 
4°-hoz viszonyítva: 2’5°—1.7°.

Mindezek a tulajdonságok a völgyzárókat külön tó- 
tipussá avatják. '

A völgyzárók jégviszonyai. A völgyzárókat megfe
lelő klimatikus viszonyok mellett jégréteg borítja. A vizs
gálat kiterjed a jégréteg vastagságára, tartósságára, az 
olvadás viszonyára stb. A völgyzárókat, miután télen 
is emésztenek vizet, rendszerint kisebb-nagyobb jég
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táblákból és törmelékből álló több méter széles perem 
jellemzi.

A  völgyzárók fénytani viszonyai. E viszonyok vizs
gálata kiterjed a víz átlátszóságának időnkénti megálla
pítására, a víz színének meghatározására stb.

Az átlátszóság határának megállapítására 13 sí cm. 
mérettel bíró vagy köralakú porczellántárcsák szolgál
nak. Nagyobb méretűre nincs szükség, mert az átlátszó
ság határa legfeljebb 8—10 m. A víz színének meg
állapítására Thienemann Toréi-nek Ule által kibővített 
vízszínskáláját használta, úgy hogy a lesülyesztett tárcsa 
színét a skála színével összehasonlította.

A völgyzárók vizének átlátszóságára főkép a csapa
dék nagysága és gyors lefolyása van befolyással, ami kifeje
zésre jut azáltal, hogy a tápláló folyók és patakok meg
áradva a bennök felhalmozott oldatlan szilárd részeket 
a völgyzárókba vezetik, a hol ezek lassan üllepednek 
le. Mentői több valamely patak vizének oldatlan szilárd 
alkatrésze, annál kisebb a völgyzáró vizének átlátszó
sága. Általában véve ez az átlátszóság nyár végén a leg
nagyobb, tél végén és tavasz elején a legkisebb, a mi 
természetes is, ha meggondoljuk, hogy rendszerint ta
vaszra esik a legnagyobb csapadékmennyiség.

A völgyzárók vizének átlátszóságára a vízben lévő 
plankton (vízben lebegő alsóbbrendű növények és álla
tok összessége) mennyisége is bír befolyással; bár túl
becsülnünk ezt a hatást nem szabad, mert éppen 
a vesztfáliai völgyzáróknál azt tapasztalták, hogy 
a maximális átlátszóság (augusztus, szeptember) össze
esik az őszi planktonmaximummal. (Folyt, köv.)

A vad fek h elyérő l, ille tő leg  fészk érő l.

A szarvasféléknél a vaczok, vagyis a fekvőhely s annak 
folytonos használata árulja el a vadnak jelenlétét. A szarvas
félék (gim, dám, őz) fekvőhelyet kaparnak (almot vernek) 
maguknak a földön s mikor onnan felkelnek, annak közepén 
lábuk nyoma lepréselődik. Néha azonban, nagy. forróság 
idején lehűlés kedvéért, a nedves fűre, mohára, lehullott 
lombra feküsznek s azon néha a test alakja is lenyomódik, 
miről az állat nagyságára lehet következtetni. Az őz külö
nösen szeret kis fácskák tövében almot verni.

A zerge, muflon, nagyobb területre, jó kilátást nyújtó 
helyeken és pedig leginkább ~ sziklák tövében kaparja 
fekhelyét.

A vaddisznó öreg kanja, kivévén a görgés idejét, rende
sen magában szokott vaczkolni. A fiatal kanok az emsékkel 
tartanak s azok egy-kétéves malaczaivál együtt" 6—30 
darabból állókondakbán közös vaczkot vernek,úgynevezett 
teknőt túrnak, a melyet hideg időben száraz lombbal, 
mohával bélelnek ki, s benne fejjel a közép felé fordulva 
nyugszanak. Az öreg kanok vízmosások szélén álló öreg 
fák gyökerei alatt szeretnek tanyázni.

A közönséges nyúl 5—9 cm mély. s teste hosszúságá
nak megfelelő vaczkot kapar a földbe, a melynek eleje 
nyáron rendszerint északnak, télen délnek, szeles, zivataros 
időben szél alatt van.

Az üregi nyúl üregekben tanyázik.

A medve nyáron át sűrűségekben, fiatalosokban készít 
magának páfrány- és egyéb növényekből vaczkot, télen 
vagy gyökér között, sziklaodúkban, vagy bedőlt törzsek 
alatt készít «barlangot», melyet mohával, falevelekkel 
kibélel s a bejáratot eltorlaszolja.

A farkas sűrűségekben, sziklaodú és hasadékokban, 
elhagyott róka- és borzodúkban készíti el vaczkát, a melyet 
rendesen kibélel. A farkas vaczka bűzlik a sok húsmara
déktól.

A róka sziklaodúkban vagy kötött talajban önvájta 
vagy borztól elfelejtett több kijáratú lyukakban tanyázik.

A macskafélék, mint a farkas készítenek vaczkot, de 
leggyakrabban odvas fákban.

A borz többnyire erdőben-s azon helyek közelében 
ássa barlangját, a hol tápláléka közel van. Magasabb 
pontokat s puha földet szeret választani, de ha rászorul, 
síkon is, de még kövek között is megtelepszik, ha csalá- 
donkint készít tanyát, azt borzlyuknak, ha több család 
együtt él, borzvárnak mondjuk.

A vidra odvas fákban, régi gátakban, partban ásott 
lyukakban tanyázik; ezeknek bejárata sokszor víz alatt van.

A görény nyáron faodúkban, elhagyott fészkekben, 
télen épületekben tanyázik.

Nyáron a menyétek, nyest, nyuszt szikla- és faodúk
ban, kő- és farakások alatt, télen — a nyusztot kivéve — 
épületekben ütnek tanyát.

A fajdfélék a földön, sűrűségekben, tuskó alján fész
kelnek, a hol egyszerű, kezdetleges fészket készítenek, 
kaparnak, a melyet kevés fűvel, tollal bélelnek ki s néhány 
ágacskával korlátszerűleg eltorlaszolnak.

A fáczánfélék rendesen földön, vetésekben, herésekben 
készítik el kezdetleges fészküket, a melyet kaparnak s ki 
sem bélelik.

A fogoly félék rendesen vetésekben, lóherésekben kapar
ják fészküket, a melyet ki is bélelnek.

A szalonkafélék igen egyszerű, szerény, kezdetleges 
fészket raknak, a mely a földbe kapart kis mélyedés, 
fűvel, tollal kibélelve.

A túzokféléknek rendesen zabvetésekben kapart kis 
gödör képezi fészküket fűvel kibélelve.

A réczefélék víz közelében, zsombékon, magas fű és 
bozót között vagy pedig tüskön, fán szépen ki bélelt fészket 
raknak.

A lúdfélék, mint a réczefélék, azzal a különbséggel, 
hogy tuskóra és fára nem építik fészküket.

A galambfélék fára (ágelágazások közé) faodúkban apró 
gályákból, mohából ütik fészküket, melyet gyengén ki
bélelnek.

Rigófélék : fákra ágelágazások közé, bokorban magasabb 
tuskókra rakják sásból, mohából, fűszálakból ügyesen 
összeállított fészküket, melyet toliakkal kibélelnek.

A varjúfélék erdőben, erdőszéleken magas fára épített 
durva fészekben laknak.

A keselyű- és saskeselyű-félék sziklaüregekben kevéssé 
bélelt fészekben vagy csak kapart mélyedésekben fész
kelnek.

A sólymok kiemelkedő sziklák hozzáférhetetlen olda
laiban, avagy magas fákon fészkelnek.
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A karvalyok többnyire magas fára fészkelnek, durván 
készített fészekben.

Az ölyvek magas fákon építik fészküket,
A sasok közül a szirti sas sziklaüregekben, a többiek 

víz közelében, bozótban, fákon.
A kányák magas fákon építik fészküket,
A réti sas földön, fű között fészkel.
Baglyok közül a gyöngybagoly épületekben, az uhu 

inkább sziklahasadékokban, de a többiekkel együtt fákon 
faodúkban fészkel. K. M.

Gazdasági tanácsadó.
Néhány szó a keltetésről. Most, a midőn az ország 

minden vidékén már kezdetét vette a keltetés, nem lesz 
felesleges, ha tenyésztőink figyelmét a keltetés egyik
másik gyakorlati fogására felhívjuk.

Mielőtt a keltetés végrehajtásához hozzáfognánk, 
gondoskodni kell, hogy egészséges tenyészállatunk, jó és 
elegendő számú kotlónk legyen. Ha rossz kotlókkal 
rendelkeznénk, még idejekorán igyekezzünk oly tyúkokat 
beszerezni, a melyek igen jó kotlófajták egyedei, vagy 
azok keresztezései. Jó kotlófajták a nagytestű keleti, 
angol és amerikai fajták, ú. m.: kokinok, brámák, wyan- 
dottesek, orpingtonok stb. A pulykákat is felhasznál
hatjuk a kotlók helyettesítésére. A pulykák azonban csak 
akkor kényszeríthetők kotlásra, a mikor még a párzás 
utáni vágyuk nem ébredt fel, azaz ha még meg nem kezd
ték a tojásrakást. Ha kotlásra pulykát használunk, úgy 
az nyugodt és szelid természetű legyen, mert vad és félénk 
pulykával nem fogunk tudni zöldágra vergődni.

Már most lássuk, hogy milyen úton és módon kotlaszt- 
hatjuk meg mesterségesen a pulykát. A pulykát előre 
elkészített tojófészekbe néhány kifújt és gypszszel töltött 
műtojásra úgy helyezzük el, hogy a fészekre helyezett 
ülőpulykát egy üres fenekű megfelelő nagyságú ládával 
leboríthassuk. A láda egyik oldalán nyílást kell készíteni, 
úgy hogy a pulyka azon a fejét kényelmesen kidughassa. 
Ez azért szükséges, mivel a pulykát több napon át ebben a 
fészekben ülve kell hagyni, hogy megkaphassa a keltet ési 
lázt, iiletve addig, a míg az fészekre nem esett, nem szabad 
a fészekről etetés vagy itatás czéljából leemelni, ez 
természetesen csak úgy lesz lehetséges, ha a pulyka meg
kapja napi rendes eleségét és vizét. Ha e nyílás elé rakjuk 
a pulyka takarmányát és vizét egy-egy külön edényben, 
akkor a pulyka, ha megéhezik, vágj7 megszomjazik, élni 
is fog vele; abban az esetben, ha a pulyka eleségét és 
vizét el nem érné, akkor egy téglára vagy egyéb magasabb 
tárgyra teszszük azt, hogy kényelmesen elérhesse. Az üres 
fenekű ládával leborított pulyka igyekezni fog, különösen 
eleinte, ebből a kényszerhelyzetéből megszabadúlni, a 
miért is okvetlenül szükséges a lebontott láda tetejére 
néhány tégladarabot is helyezni, hogy a pulyka a 
ládát fel ne boríthassa.

Az így ülésre kényszerített pulyka fészkéhez azután 
néhány nap múlva úgy közeledünk, mintha a pulyka 
alá helyezett műtojásokat el akarnánk venni. Ha a pulyka 
kotlási lázba esett, akkor a tojásokat védeni fogja és nem

fogja engedni, hogy elvegyék. Ha a pulyka ellenszegülést 
nem mutatna, akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem 
esett fészekre; az ilyennel azután kár továbbkísérletezni, 
mert az olyan pulyka, a mely belejutott a tojási idő
szakba, — a mint már előbb is említettük — s benne a 
nőszülési vágy felébredt, azzal a mesterséges megkotlasz- 
tási kísérlet nem fog sikerülni. Azért igen tanácsos nem 
egy, hanem a szükséges kotlók számánál egyszerre több 
pulykát megültetni. A már egyszer fészekre esett pulyká
val azután úgy kell bánni, mint a kotlóval; melyről az 
alábbiakban lesz szó.

A keltetésnél a kotlókon kívül a tojások is nagy szere
pet játszanak, mivel terméketlen, abnormis vagy defor
mált tojásokból nem nyerhetünk csibékét, úgyszintén 
kéthetesnél idősebb tojásoktól sem várhatunk megfelelő 
eredményt, mivel ezen időn túl a párolgás folytán a  tojá
sok csiraképessége jelentékenyen csökken. Tekintetbe jön 
még itt a tojásokat termelő tyúkok fejlettsége is, mert 
elaggott vagy fejletlen állatok utódai nem lehetnek élet
képesek, a miért is keltetésre rendszerint a legjobbak 
a két és három éves tyúkok tojásai. Továbbá minden 
tenyésztőnek czélja állományának tojáshozamát fokozni, 
a mi megint csak az által érhető el, ha azoktól a tojóktól 
veszszük keltetési czélokra a tojásokat, a melyek néhány 
generáczión át bő tojók voltak, mivel az magától értetődik, 
hogy jó tojótól származó utód jobb tojó lesz, mint a rossz
tojónak ivadéka.

A felsoroltakon kívül meg kell még emlékeznünk a 
keltetőhelyiségekről és fészkekről; a keltetőhelyiség 
könnyen szellőztethető, tisztítható, meleg, félhomályos, 
minden zajtól és rázkódástól ment legyen. A fészek 
szintén könnyen tisztítható, megfelelő nagy és kényelmes 
legyen, anyagára nézve lehet téglából, fából, füzvesszóbol 
font és sodronyfonatból készült. Olcsóság és tisztán- 
t arthat ás czéljából a legjobban megfelel a tégla és fűz
vesszőből font fészek. A fészkek fenekére kevés föld 
vagy gyeptégla teendő, hogy az puha is legyen ; minden 
keltetéshez száraz és tiszta szalma teendő, a mely a közepén 
mélyebbre formálandó és ezenkívül még rovarporral be
hintendő. Ezen előkészületek után a kotló ültetése és 
gondozása következik. A megültetendő kotló vágj7 kot
lásra kényszerített pulyka alá ne rakjunk több tojást, 
mint a mennyit testével kényelmesen be tud takarni.

Mielőtt a tojásokra a kotlót reáhelyeznénk, a tojáso
kat mossuk meg langyos vízben, úgy hogy azok héján 
semmiféle piszok se maradjon, mivel ha ezt nem teszszük, 
akkor elvonjuk a tojásban fejlődésnek induló embriótól 
a levegő oxigénjét. Az ültetést lehetőleg az estéli órákban 
hajtsuk végre, mivel ilyenkor nagy a csend és így kevésbbé 
lesz zavarva a kotlás első óráiban a tyúk, mint nappal; 
ha evvel már elkészültünk, ugyanekkor fedjük be a fész
ket és állítsuk mellé az etető-itató vályút és homokfürdőt, 
ezen utóbbi azért szükséges, hogy a baromfi kénye és kedve 
szerint megfürödhessen. A fürdésre felhasznált finom 
homokba czélszerű kevés rovárport is hintem. Az etetest 
mindenkor a reggeli órákban eszközöljük és a míg a kotló 
eszik, addig igazítsuk meg a fészkét, távolítsuk el az eltört 
tojásokat, az ürülék által bepiszkított tojásokat pedig mos
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suk meg langyos vízben. A kotlót az első időben rövidebb; 
a későbbi időben tovább hagyhatjuk lent, így pl. az 
első héten 8—10, a későbbi hetekben 10—15 perczig. 
A keltetés 5—7. napjaiban megvizsgálandók a tojások; 
ezt a tojás vizsgálatot a legczélszerűbb a toj ás vizsgáló - 
lámpa segélyével eszközölni egy homályos helyiségben. 
A vizsgálat úgy történik, hogy a tojást kezünkbe vesz- 
szűk és azt a toj ás vizsgáló-lámpa oldalán lévő kürtőhöz 
tartjuk; azok a tojások, a melyek áttetszők, terméketle
nek, így tehát a fészekből eltávolítandók; a megtermé
kenyített tojások belseje sötét és abban több kisebb és 
nagyobb barázdaszerű girbe-görbe vonalat fogunk látni.

Röviden ez az, a mit a keltetésnél szem előtt kell 
tartani. Bőszéi Elek.

Fontos-e a lisztetetés a méheknél? Valamikor magam 
sem fordítottam valami nagy gondot a lisztetetésre; min
dig abban a meggyőződésben voltam, hogy a betelelésnél 
úgy is kapott minden család egyenlő mennyiségben 
szétosztott himporos lépet s így a tavasz kezdetéig, sőt 
még továbbra is, bőségesnek találtam az őszszel beadott 
eledelmennyiséget. Azonban ebben a nézetemben téved
tem s maguk a méhek bizonyították be, hogy nekik bizony 
még akkor is szükségük van a lisztre, a mikor tömve van 
az éléskamrájuk virágporral.

Valószínűleg úgy gondolkoznak, hogy a fölösleg nem 
fog megártani; mert bizony néha még május hóban is 
jöhet rájuk olyan idő, a mikor a fiúsítás a legnagyobb 
mértékben szaporodik, kijárni pedig a rossz idő miatt 
1—2 hétig nem tudnak, a mikor aztán nagyon jó a fölös
leghez hozzányúlni. De különben is, a méheknek ter
mészetes szokásuk, hogy minél többet összehalmozzanak. 
Az pedig közismert dolog, hogy ha hordás van, vagy 
ha etetjük őket, még őszszel is megindul náluk a fiúsítás; 
hát tavaszszal, a mikor ők is azon vannak, hogyne indulna 
meg, de meg a méhésznek is nagyon kívánatos, hogy a 
fiasítás minél fokozottabb mértékben haladjon; ezért 
ilyenkor bizony nagyon fontos, ha minél több virágport 
hordhatnak, mert ez a fejlődést segíti elő.

A liszt szükségességére magam is úgy jöttem rá, hogy 
ezelőtt körülbelül 8 évvel, egy pék jö tt a szomszéd utczába 
lakni s ott egy sütőkemenczét épített. Ettől az időtől 
kezdve, kora tavaszszal méheim mindennap d. e. 11 órakor 
még nem kedvező időben is úgy röpködtek, mint valami 
nagyon jó nyári hordásnál; visszafelé pedig minden méh 
ugyancsak fel volt pakkolva himporral. Sokáig törtem a 
fejemet, hogy vájjon honnan hordhatják a méhek ilyen 
korán a virágport, a mikor még vidékünkön semmi olyan 
növény nem virágzik, a melyből himport lehetne hordani. 
Egyszer aztán megfigyelve őket, a mint utánuk mentem, 
a kertem végén erős méhzsongás ütötte meg a fülemet, 
mire a zsongás irányában nézek, hát uramfia, legnagyobb 
meglepetésemre a pék udvarában az eresz alá kirakott 
párolgó kenyerek tele voltak méhekkel, a melyről a kelle
mes illatú pörkölt lisztet ugyancsak kefélték a lábukon 
lévő szőrkosarakba,®_hogy^aztán hazahordva a Hasítást 
táplálják vele. %

Ezzel tehát világosan bebizonyították, hogy nekik

kora tavaszszal lisztet adni nagyon is fontos, mert ettől 
a fiasítás fejlődése gyorsabb lesz, a mi aztán végeredmény
ben a méhész javára szolgál.

A méhek a mint tudjuk, eléggé iparkodnak nyáron át 
elegendő himport gyűjteni; de ennek nagyrészét a folyto
nos szaporodás fel is emészti, úgy hogy egyes családoknál 
alig marad valamelyes táplálék a következő tavaszra. 
Különösen, ha őszszel korai derek járnak, a mi után már 
nem virít a mező, bizony alig tudnak egy kis fölös virág
port a következő tavaszi fiasítás táplálására elraktározni.

Ezért tehát, de máskülönben is, ne mulaszszuk el a 
tavasz első meleg napsugaras napjaiban a méheknek 
lisztet adni, mert mint fent is említém, ez a fejlődést nagy
ban elősegíti. A lisztet azonban csak addig hordják a méhek, 
a míg az első virágbimbó kicsattan; mert mihelyt egyszer 
bőven talál a mezőn virágport, még erőszakkal sem 
lehetne velük tovább lisztet hordatni.

Mielőtt a lisztet odaadnánk a méheknek, előbb 
pörköljük azt meg egy lábasban, vagy tepsiben, mert 
pörkölve jobban szeretik. A megpörkölés után pedig szól
junk a liszt közé kevés finomra szitált porczukrot is, 
valamint egy késhegynyi finomra tö rt paprikát, ezeknek 
a hozzáadásával szívesebben fogják hordani a méhek.

A lisztek közül a méhek etetésére alkalmas az árpa, 
kukoricza, hajdina, de legjobb a zabliszt, a melynek 
jóval nagyobb a czukortartalma, mint a többinek; ennek 
a beszerzése azonban nehezebb az előbbieknél.

Azok a családok, melyek tavaszszal liszttel lesznek 
etetve, jóval kevesebb mézet fogyasztanak, mint azok, 
a melyek nem kapnak.

Az etetést úgy kezdhetjük meg, hogy előbb készítünk 
egy kis jászolfélét, a melybe belehintjük a lisztet, vagy 
ha ezt nem tehetnénk, tegyük a lisztet egy deszka darabra 
s azt szél- és esőmentes helyen helyezzük el. Úgyis adhat
juk a lisztet a méheknek, hogy a lépek sejtjeibe szórjuk 
és megfelelő helyre a szabadba kirakjuk, vagy pedig 
üres kaptárba is berakhatjuk, a honnan szintén kihordják, 
ha az ajtót leveszszük; a sejtek közül legalkalmasabbak 
ilyen czélra a heresejtek, de mégis legjobban ajánlom 
a kis jászolfélét, a melyből remekül tudják magukat 
felpakkolni.

Ha nem találnák meg a méhek a lisztet, akkor tegyünk 
oda tányéron egy kis mézet; de ha már oda szoktak, 
akkor vegyük el a mézet onnan. Minél finomabban van 
megszitálva a liszt, annál jobban hordják azt a méhek, 
míg a darás (grizes) részét otthagyják.

Tavaszszal az úgynevezett serkentő (spekulatív) 
etetésnél lehet a méheknek tésztafélét is adni; ezt úgy 
készítjük el, hogy egy rész meleg vizet, két rész mézzel 
jól összekeverünk s ezzel a folyadékkal készítünk búza
lisztből megfelelő mennyiségű pépet s ezt kásaszerű 
anyaggá főzzük. Kihűlés után nyújtsuk ki ujjnyi vastag
ságú lepénynyé s ebből minden családnak adjunk be 
egy-egy szeletet; ha ezt elfogyasztották, újból adjunk 
mindaddig, míg csak a főhordás nem közeledik. Ennél az 
etetési módnál eltérünk attól a szükségszerű etetéstől, 
a mit akkor kell kezdeni, a mikor azt a szükség parancsolja, 
mert a serkentő etetést csak akkor kezdjük meg, ha már
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a hideg napoktól nem kell félni, nehogy a nagyobb mérvben 
meginduló Hasítás . hirtelen hideg idő beálltával me«- 
hűljön.

Minthogy az országban nem egyszerre tavaszodik, 
ennélfogva vannak vidékek, a hol már márczius vége felé 
is me& Iehet kezdeni a serkentő etetést, de viszont az 
északi megyékben, a hol még hirtelen lehűléstől lehet 
tartani, helyesebb azt csak április közepe táján meg- 
kezdeni-______________ Ignácz Sándor.

Különfélék.
Az erdészeti rendeletek tára 1912—1915. évi X X X II— 

XXXV. évfolyamai, melyek a kormánynak az 1912—915. 
években kiadott közérdekű erdészeti és vadászati rendele
téit, valamint a közigazgatási bíróságnak és a kir. Kúriá
nak erdészeti vonatkozású elvi jelentőségű határozatait 
tartalmazzák, egy kötetbe összefoglalva az Országos 
Erdészeti Egyesület kiadásában megjelentek.

A 21 nyomtatott ívre terjedő műnek ára az Országos 
Erdészeti Egyesület tagjai, valamint «Az Erdő» előfizetői 
részére 5 K, másoknak 10 K.

Egyes példány rendelésénél legczélszerűbb az árat és 
55 fillér ajánlási költséget előre beküldeni. Az utánvét-élés 
küldés költségesebb és a háború tartam a alatt körül
ményesebb is.

Halálozás. Joós Elek m. kir. főerdőmérnök, a kovásznai 
m. kir. járási erdőgondnokságnak 17 éven át volt ügvbuzgó 
'  ezetője, tevékeny és munkás életének 51. évében, február 
hó 17-én meghalt.

Szedlacsek János uradalmi főerdész, hosszas szenvedés 
után, 68 éves korában Boldogkőváralján meghalt.

Kovács Antal, az árvái közbirtokossági uradalom 
főerdésze, életének 50. évében, hosszú és súlyos szen
vedés után Polhorán meghalt.

Hírek a hadbavonult kincstári erdötisztekről. Kitünte
tést kaptak: Földes Tibor m. kir. segéderdőmérnök, cs. és 
kir. ta rt. tüzérhadnagy legfelsőbb dicsérő elismerést. 
Kovács Tivadar m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. 
hadnagy, legfelsőbb dicsérő elismerést.

Megsebesültek: Dobrovits László m. kir. erdőmémök, 
m. kir. ta rt. honvédfőhadnagy. — Fogarasi Béla m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, cs. és kir. egyéves önkéntes-tizedes.

Toperczer Dezső m. kir. erdőmérnökgyakornok. cs. és 
kir. tart. hadnagy.

Meghalt: Dobrovits László m. kir. erdőmérnök, tart.
m. kir. honvédfőhadnagy, a harcztéren kapott sebe 
következtében.

Tizenhét hónap óta eltűnt segéderdőőr. A liptóújvári 
ni. kir. főerdőhivatal kerületéből az általános mozgósítás 
alkalmával bevonult Szikela Mihály segéderdőőr is.

A háború első két hónapjában párszor élet jelt adott 
magáról, levelei azonban 1914 október óta teljesen el
maradtak. Daczára a minden irányban megindított 
kutatásnak, többé hú nem érkezett róla, mígnem 1915

5—6. sz.

márczius végén a freistadti hagyatékkezelő-bizottságtól 
a 33. honv.-gyalogezred pótzászlóaljának s ffletve az illeté
kes főszolgabírónak közvetítésével egy pénztáreza ér
kezett, mint a harcztéren- hősi halált halt segéderdőőmek 
hagyatéka.

Felesége bizonyos tartózkodással fogadta a neki át
adott hagyatékot s kifejezést adott annak a meggvőződésé- 
nek, hogy a pénztáreza nem az, a mit a férje magával el
vitt, legfeljebb ha azóta jutott valami módon hozzá.

Az asszony kételkedése arra indította a főerdőhivatalt, 
hogy a nyomozást tovább folytassa s megkereste az ezred- 
parancsnokságot, hogy a hagyaték és Szikeiának halála 
felől hivatalos értesítést adjon.

# Erre a megkeresésre kielégítő válasz nem érkezett 
s így a főerdőhivatal — daczára annak, hogy azóta soha 
egy sor írás nem érkezett tőle — abban a feltevésben volt, 
hogy orosz fogságba jutott.

Ennek a feltevésnek helyes voltát igazolja a most 
érkezett következő tábori lap:

Kelt 1906. II. hó 17-én Orosz hareztér.
Kedves drága feleségem Mari!
Tudatom ezen soraimba, hogy bár hosszú ideig 

semmi hírt rólam nem hallott ál, hála a jó Istennek egészséj 
ges vagyok. Oroszországban fogoly voltam olyan helyen, 
a honnét írni nem lehetett, de köszönöm a jó Istennek, 
sikerült nekem elszöknöm, semmi baj nem történt, csak 
gyenge vagyok s most a gyengélkedőben vágj-ok itt a 
harcztéren.

Tisztelem a kedves mamámat s a drága gyermekei
met; írjál kedves Mari, vájjon egészségessek vagytok-e. 
Ezzel zárom soraimat, Isten veletek és velem is. Mihály.

ügy látszik, hogy a levélíró az orosz front mögött 
fogságba jutása óta olyan helyen volt fedezékek stb. 
készítésénél foglalkoztatva, a honnét tényleg lehetetlen 
volt hírt adnia magáról.

Elképzelhető, mekkora örömet okozott ez a pár sor a 
kenyérkereső apa sorsáért aggódó, s őt sokszor megsirató 
család körében.

Azért közöljük ezt a párját ritkító esetet, hogy bizodal
mát s reménységet öntsünk azokba, a kik hosszú idő óta 
nem hallottak hírt hadbavonultjaikról.

A fontainebleaui erdő. Nagy felháborodás viharja zú
gott végig egész Francziaországon a franczia kormány 
ama határozata miatt, a melylyel elrendelte, hogy a franczia 
és belga szén vidékeknek a németek kezére kerülése miatt 
támadt nyomasztó szénhiány enyhítésére és a nélkülöz
hetetlen tüzelőanyag biztosítása okából a fontainebleaui 
állami erdőket ki kell vágni. A százados és históriai emlé
kekkel tele erdőségre tehát kezet emeltek és a franczia 
történelemben oly kiváló szerepet játszott erdőségben már 
javában döntik ki a fákat s még csak be se látható, hogy a 
vandál letárolás véget ér-e, avagy a híres erdő teljesen 
áldozatul esik a háborúnak. A franczia lapok a hozzájuk 
az ország minden részéből özönnel érkező tiltakozások 
alapján heves kifakadásokat és támadásokat intéztek 
a kormány ellen, melyekben arra hívták fel a kormányt, 
hogy a híres erdőt kímélje meg a pusztulástól, mert ez is
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históriai emlék és a franczia történelemnek egy értékes 
helye, a melyre ép olyan gondot kell fordítani, mint akár 
a Louvre műkincseire. Több mint négyszáz esztendő 
óta kegyeletes kézzel és gondossággal ápolta és gondozta 
ezt az erdőt a nemzet és kormánya. A kivágatás vesze
delme pedig annál nagyobb, mert még máig se tűntek el 
annak a nagy tűvésznek nyomai, a mely 1890-ben ebben 
az erdőben oly sok kárt okozott — és ime a franczia 
kormány most mégis nekimegy és oly pusztítást végeztet, 
a melynek pótlására talán száz esztendő se lesz elég. 
«Ezért tehát kötelessége mindazoknak, — írja a pásrisi 
Journal, — a kikben még csak egy csöppnyi meleg érzés 
maradt a régi Francziaország iránt, minden eszközt 
megragadva küzdeni a legszebb franczia természeti 
szépség, valóságos múzeum, megszentségtelenítése és le
rombolása ellen, nehogy a későbbi idők nemzedéke azzal 
a váddal illethesse korunkat, hogy a mostani borzalmas 
háborúban Francziaországot nemcsak az ellenség dúlta 
és pusztította, de még a saját kormánya is közreműködött 
abban, hogy történeti emlékek elpusztuljanak és az or
szág legszebb vidékeinek egyike sivataggá váljon.»

Az „Erdészeti és Yadászati Altisztek 
Országos Szövetsége" közleményei,

Kérelem. Tisztelettel felkérem mindazon tagtársai
mat, a kik tagdíjaikkal hátralékban vannak, hogy azo
kat a Szövetség pénztárába mielőbb befizetni szíves
kedjenek. A  Szövetség pénztárnoka.

Nyugtázás. A Szövetség pénztárába 1915. január 
G-tól február 7-ig tagsági díjat fizettek:

Í915 II. felére: Duchek József 2 K, Sznoha Vil
mos 1 K.

Í916. évre: Sznoha Vilmos 1 K, Duchek József, 
Búvári Ferencz, Mottl Rezső, Köves Reinhold, Volf 
Rezső, Láng Károly, Kovács János, Dombos Lipót és 
Barna Vendel 2—2 K, Köröskényi József és Dankó 
István 4—4 K.

H elyreigazítás. «Az Erdő# f. évi január hó 15-iki 
számában a «Nyugtázás)) czím alatt Balogh Béla he
lyett tévedésből Balogh Kálmán neve csúszott be, azt 
ezennel helyreigazítjuk.

V áltozások az erd észeti szo lg á la t köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
A m. kir. földmívelésügyi m iniszter, Ö Császári és Apostoli 

királyi Felségének legmagasabb engedélye alapján Kóesy János 
miniszteri tanácsost saját kérelmére végleges nyugalomba 
helyezte.

*
Személyem körüli magyar m iniszterem  előterjesztésére 

Kócsy János földmívelésügyi minisztériumi m iniszteri tanácsos
nak saját kérelmére történő nyugalomba helyezése alkalmából

sok évi hű és hasznos szolgálata elismeréséül Ferencz József- 
rendem középkeresztjét adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 16-án.

FERENCZ JÓZSEF s. k.,
Báró Roszner Ervin s. k.

A m. kir. földmívelésügyi m iniszter Kühn János m. kir. 
erdőőrt a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság kerületéből, vala
m int Gliga Miklós m. kir. erdőlegényt a tótsóvári m. kir. erdő- 
hivatal kerületéből saját kérelmükre kölcsönösen áthelyezte.

E lő fize té s i d íjak  n y u g tázása .
Az 1916. évi február hóban a következő előfizetési dijak 

folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:
Karapáncsai fhgi erdőgond. 8.—, Novák János 1.40, Földmiv. 

min. hd. 20.—, Berár János (1915) 4.52, Susáki erdőhiv. 176.—> 
Yinkovcei főerdőhiv. 64.—, Eperjesi adóhiv. 79.80, Koroschetz 
L . hd. 5.—, Zsarnóczai erdőhiv. hd. 19.80, Alexander Cári hd. 
3.75, Divényi urad. 12.—, Zalaegerszegi adóhiv. 63.78, Gf. E ster
házy K. urad. 12.—, Gf. Esterházy F. urad. 32.—, Tamási erdő
gond. 8.—, Devecseri urad. 20.—, Felsősöcsi urad. hd. 2.75, 
Kaderják Ferencz hd. 1.50, Karánsebesi vagyonközség 20.—, 
Kuzma Gyula hd. 5.55, Ópálosi erdőgond. —.40 fill., Yéssey 
Lajos hd. 15.75.

1 koronát fize ttek: M urgú Pál, Tomasovits Szvetozár, Hollósy 
Árpád.

2 koronát fizettek: Csomóss István, Csápa Traján, Búbos
István, Dábu Miklós, Matyaczkó Dezső, Im re János, Bánó Im re, 
Holecz József, H uber Vendel, Szabó József, Vesza Tivadar,
Saliga József, Szoták Ferencz, Dudák Albert, Illés Ignácz,
Bársony Károly.

3 koronát fizetett: Rákóczy István.
4 koronát fizettek : Zier Árpád, Bárkái János, Fiskál Károly,

Jelűnek Andor, Koncsatu Tamás, Naszlady Sándor, Horák 
József, Ivörmöczy Illés, Pomothy János, Búzás József, Makky 
János, Pascú Viktor, K attra  Endre, Kóczán Rezső (1915),
Klagyivik József, Sárga Dezső, Sárvári urad., Webel Elek, Dés 
város, Teodorovits Ferencz, Újbánya város, Bogyó István, Nagy 
Géza, Paulin Vilmosné, Felsőbánya város, Szabédi kísérleti telep, 
Iván György, H orváth József, Bogyay Gyula, Faragó Béla,
Károly György, Bolcsó János, Fülöp János, Orosz György, 
Tamás Mihály, H ubay Zsigmond, dr. H uszár Lajos, Jászóvári 
prép., Király Károly, Ivossuch János, Májer György, Ősimaros- 
szék birt., Schudich Nándor.

S zerk esz tő i ü zenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a  czím- 

szalagon á tja v íto tt  lakczím m ia tt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
útjav ításokat nem a posta, hanem  a  kiadóhivatalunk eszközli a 
beje len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségen m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

F. J. A természetben kiszolgáltatott illetményföld az 1914. évi 
12,603. sz. földm. m in. körrendelet értelmében egész évi já ra n 
dóság lévén, halálozás esetében csak a gazdasági év végével 
(szeptember végével) szüntetendő meg. H a az elhalálozottnak 
nincs közvetlen hozzátartozója, úgy a földet — nézetünk szerint - 
a törvényes örökösök élvezhetik.

K. J. 1. Az ex-dőőri szakvizsga letételére csak azok bocsájt- 
hatók, akik az elemi népiskolát elvégezték', illetőleg Írni, olvasni 
és a négy közönséges számművelet szerint számolni tudnak, 
3 évig szakadatlanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, 
feddhetlen magaviseletüek és 20. életévüket betöltötték. A vizsga- 
engedély irán ti kérvényhez tehát olyan okmányokat kell csa
tolni, amelyekkel a fenti kellékeket igazolni tudja. 2. A kér
vényeket rendszerint szeptemberig kell benyújtani ahhoz a k ir.
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erdőfelügyelőséghez, amelynél vizsgázni kíván. 3. Az »Erdőőr# 
eímü könyvnek most a IX. kiadása forog közkézen, de azért 
korábbi kiadású könyvből is sikerrel tanulhat. 4. Erdőőri szak
vizsgák a következő 12 erdőfelügyelőségnél tarta tnak : Besztercze- 
bánya, Brassó, Budapest, Kassa, Kolozsvár, Máramarossziget, 
Miskolcz, Nagyszeben, Pécs, Pozsony, Szombathely és Temesvár. 
5. A folyó év őszén is előreláthatólag meg lesznek tartva az 
erdőőri szakvizsgák, amiről különben annak idején m i is meg 
fogunk a lapban emlékezni és a közlendő hirdetésből majd 
tájékozást szerezhet, hogy a kérvényt meddig kell benyújtani.

V. J . Napibéres erdőőrök az 1915. évi XXIL t.-cikk alapján 
járó 2 0 % -os háborús segélyre nem tarthatnak  igényt.

G. S. 1. Lapunk idei, 1915. évi és 1914. évi számait elküldtük. 
Az 1914. éviből az 1., 2. és 3. szám m ár teljesen elfogyott s így 
azokat nem küldhettük meg. A korábbi évfolyamok nagyon 
hiányosak.

2. Erdészeti szaklapok : ^Erdészeti Lapoki Budapest, V. Alkot
mány-utca 6. s z .; «Az Erdészet# Zólyom. Vadászati szaklapok: 
«Vadász-Lapi Budapest, VII. Bálint-utca 5. s z .; «Vadászat és 
Állatvilág* Budapest, I I . Kapás-utca 12. sz .; «Nimródi Budapest, 
IV. Egyetem-utca 4. sz.

3. «Országos Erdészeti Egyesület# Budapest, V. Alkotmány
utca 6. sz.; «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségei 
Beszterczebánya ; «Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos 
Egyesületei Budapest, IX. Üllői-út 25. sz.

4. Olyan könyv, melyben az erdészeti altisztek névsora meg
volna, nincs.

P. F. Az állami gépgyárak nem igen vesznek fel saját költ
ségükön tanonczokat. Ezért legjobb, ha az illető valamilyen 
magángépgyárban kiképezi magát s csak azután lép át vala
melyik állami gépgyárhoz. •

P. I. A háború okozta rendkívüli viszonyok késleltetik a 
véglegesítést, de remélhetőleg nem sokára meglesz.

1. Gy. 1. Sorsjegyeit még nem húzták ki.
2. H a bizonyítani is tudja, hogy a jegyző igazságtalanul já rt 

el, vagy ha azt hiszi, hogy családja nem kap annyi hadisegélyt, 
m int amennyi őket megilleti, úgy emeljen a jegyző ellen panaszt 
a főszolgabiró úrnál.

K. D. Az önnek ajánlott Cséti-féle Általános földméréstan 
olyan, hogy abból bármilyen alakú földterület elosztását meg 
lehet tanulni. M indannak dacára a könyv megvételét nem taná
csoljuk, m ert az abban foglaltak megértése és alkalmazni tudása 
magas fokú mennyiségtani ismereteket kíván. Azt a területet, 
melyet ön levelében felrajzolt, a szögek ismerete nélkül nem 
lehet kétfelé osztani. De különben is ilyen szabálytalan alakú 
területnek az osztása nem olyan egyszerű dolog, hogy azt a 
• Szerkesztői üzeneteki-ben el lehetne intézni. Kérje meg az 
erdőgondnok urat, ő bizonyára szívesen segítségére fog lenni.

T. M. 1. Mint járási erdőőr megtartja-csendőrségi nyugdíját.
2. H a további szabadságolásáról, vagy a katonai szolgálat 

alóli felmentéséről március végéig nem kap hivatalos értesítést, 
úgy a jelenlegi felmentési határidő leteltekor köteles katonai 
szolgálatra jelentkezni.

Szymek Bustyaháza. Hozni fogjuk.
Erdészné. Állandó felmentésre nincs igénye s azt hiába is 

kérn é; de szabadságolhatják legfeljebb három hónapra a tavaszi 
gazdasági munkák végzésére. Ez iránt a földmívelésügyi miniszter 
úrhoz czímzett kérvényt a főispán úrnál kell benyújtani.

ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT

E r d ő ő r i  szakiskolát végzett, erdőőri és vadőri szak
vizsgát tett, 41 éves, nős, szorgalmas, komoly, józan 
magaviseletű, teljesen megbízható, kitűnő szolgálati bizo
nyítványokkal rendelkező, hadmentes egyén, erdőőri, 
vagy ehhez hasonló állást keres. Állását április 1-ig

bármikor elfoglalhatja. Havi 200 korona fizetést, vagy 
ennek megfelelő más járandóságot igényel.

Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (5)

E rd ő k e z e lő i ,  erdőőri, vadőri alkalmazást keres 
erdészeti teendők végzésében ügyes, iskolázott fiatal
ember. Czíme: Csávolyszki Dezső — Jászapáti, Szt.- 
Györgyi-út; (Jász-Nagykun-Szolnok megye). (6 )

5 0  é v e s , erőteljes, hadmentes, nős, gyermektelen, 
felmondatlan állásban levő szakvizsgázott erdőőr, ki az 
erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és irodai teendőkben 
jártas, gazdaságban mint tiszt volt alkalmazva, meg
felelő állást keres. Czíme: Petrovits Gábor, Demény 
(Trencsén megye). (7)

4 7  é v e s , róm. kath., nős, családos, ép egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Összes erdészeti teendők 
önálló kezelésében, úgyszintén a vadászat terén is, kis- 
és nagyvad tenyésztésében teljes jártassággal bir, mikről 
kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. Czíme: 
Pál János uradalmi főerdőőr, Törökbálint (Pest m.) (8.)

3 7  é v e s , nős, hadmentes egyén, ki az erdő szak
szerű kezelésében, fővad, apróvad és fáczántenyésztésben 
teljesen jártas, érd. szakiskolát jelesen végzett, 21 évi 
gyakorlattal, magyar, német és tót nyelvet úgy szóban, 
mint írásban tudó, keres fő e rd é s z i ,  e r d é s z i  vagy 
fő v a d á s z i  állást. Czím a szerkesztőségben. (9.>

HIRDETÉSEK

288/1916. sz.

P á ly á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .  A lőcsei m. kir. erdő- 
hivatal kerületét képező Szepesvármegyében az «Erdő- 
őri szervezet szerinti Szepesolaszi és Hernádfalu szék
hellyel rendszeresített járási erdőőri állásra pályázatot 

i hirdetek.
Évi fizetés 700 korona, mely 5—5 évi kifogástalan 

: szolgálat után 100---100 koronával 1100 koronáig 
emelkedik.

Mellékilletmények: évi 200 kor. lakpénz, 100 kor. 
i ruhaátalány és 10 kor. gazdasági munkás- és cseléd- 
j  segélypénztár tagsági díj.

A kinevezett és alkalmazott járási erdőőr tagja lesz 
í a jóváhagyott «Erdőőri szervezettel* kapcsolatosan képe- 
í zett vármegyei erdőőri nyugdíjintézetnek és az országos 
| gazdasági munkás- és cselédsegélypénztárnak.

Az erdőőri állásra a 24 évet betöltött, de 40 évnél 
j 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 jó látó-, halló- és beszélőképességüket, esetleg 
eddigi szolgálatukat igazoló bizonyítványnyal felszerelt, 
szabályszerűen és Szepes vármegye közigazgatási gazda-
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sági bizottságához czímzett, sajátkezüleg írt folyamod
ványaikat a lőcsei m. kir. állami erdőhivatalnál leg
később folyó évi márczius hó 25-ig nyújtsák be.

Azon pályázók, kik a magyar nyelvnek szóban és 
írásban való tudásán kívül a német és tót nyelv ismeretét 
is igazolják, előnyben részesülnek.

A kinevezendő erdőőr állását 1916 évi április 15-ig 
elfoglalni köteles.

Lőcse, 1616. évi február hó 29-én.
(5, M . k i r .  á l la m i  e r d ő h iv a ta l.

680/1916. sz.

F e n y ő tu ta j  f a - e la d á s .  (1000 m8-es részletekben). 
A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság fejérpataki, 
rahói, tiszaközi, bogdáni és fehértiszai erdőgondnokságai
ból az 1916. évben letutajozandó mintegy 14,000 m3 
25 cm és ennél kisebb középátmérőjü, továbbá 97,000 ms 
vegyes vastagsági méretű összesen mintegy 111,000 ms 
1913., 1914. és 1915. évi termésű lucz- és jegenyefenyő- 
haszonfa 1916. évi márczius hó 8-án, mintegy 28,000 m3 
25 cm és ennél vékonyabb, továbbá 74,000 m3 vegyes 
vastagsági méretű vagyis összesen mintegy 102,000 m 3 
1914. és 1915. évi termésű lucz- és jegenyefenyő-haszonfa 
pedig 1916. évi márczius hó 22-én Máramarosszigeten 
az erdőigazgatóság hivatalos helyiségében d. e. 10 órakor 
zárt írásbeli ajánlatok útján eladásra kerül.

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 
4 óráig kell a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál be
nyújtani. Az ajánlatok az erdőigazgatóságnál a fentebb 
megjelölt napon délelőtt 10 órakor nyilvánosan fel
bontatnak.

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető 
kimutatások, valamint a részletes versenytárgyalási fel
tételek, ajánlati űrlapok és borítékok a nevezett erdő- 
igazgatóságnál beszerezhetők s ugyanezek a kerületbeli 
erdőgondnokságok és a bocskói faraktárgondnokságnál 
megtekinthetők.

Máramarossziget, 1916. évi február hó.

(*.) M . k i r .  E rd ő ig a z y a tó s á ff .

A léva i uradalom  erdőhivatala keres egy ügyes, 
megbízható erdőőrt, kinek kötelessége lenne részben az 
erdőőri munkálatokban segédkezni, részben a lakhelye 
mellett lévő urasági vadászházat rendben tartani s fel
szolgálásban segédkezni. Sík erdő, nyugalmas állás.

Ajánlatok bizonyítványmásolatokkal alanti ezimre 
küldendők: Uradalmi erdőhivatal, Léva (Bars m.) (8.n.i.)

K o p ó t, mely a vadsertés vadászatra is jól be van 
vezetve, keres árajánlattal Kaderják erdőőr, Diósgyőr, 
Répáshuta. (3)

Lorenz K oroschetz jun. M arburg a/Dr.
tölgy-, bükk-, nyír-, hárs-, kőris-, szil-, éger-, juhar-, 
körte-, cseresznye-, almafát, lucz-, jegenye-, erdei fenyőfát 
és diófát minden mennyiségben elad. (2>)

M é h k a s o k a t  gyékényből szállítok. Közönséges 
kúpkas 2 kor., igen nagy 3 kor., átmeneti 4 kor. 
Matuska István, Nagykároly. <7.iv.i.)

V e n n é k  egy olyan kávébarnaszőrű s e t t e r  v iz s lá t ,  
a mely úgy a folyó- mint állóvízből a lelőtt vadat ki
hozza, esetleg egy ilyen szőrű tisztafajú kölyökvizslát 
is megveszek, mellékes, szuka vagy kan. A vizsla leírását 
az ár megjelölésével Molnár István m. kir. erdőőr, 
Magyarpécska (Arad m.) kérem. (6.)

125/1916. sz.
A hazin i kir. közalapítványi erdőgondnokságnál 

folyó évi tavaszon a következő csemeték kerülnek 
eladás a lá :

3 éves iskolázott luczfenyőcsemete 46,000 drb.
4 « « « 10,000 «
2 « « erdei fenyőcsemete 7000 «
4 « « « 3000 «

Ezrenkint 7 kor. áron a bazini állomáson. Csoma
golás önköltségen lesz számítva.

Bazin, 1916. évi márczius 8.
(0.) B ie le k  E d e  főerdőmérnök.

H ir d e t é s .  Uradalmi titkári állás betöltésére pályá
zatot hirdet egy szlavóniai uradalom. Fizetés évi 2400 K 
készpénz, természetben lakás és fűtés. Ezen állásra oly 
egyének pályázhatnak, kik 35 évnél nem idősebbek, 
erdészeti szakképzettséggel és némi kereskedelmi ismere
tekkel bírnak.

Csakis írásbeli ajánlatok, nyelvismeret feltüntetésével 
mielőbb Coray Péter igazgató czímére, Budapest, II. kér. 
Margit-körút 60. nyújtandók be. (lli)

634/1916. sz.

G y ó g y n ö v é n y e k  s z e d é s t  j o g á n a k  b é r b e 
a d á s a .  A lippai m. kir. főerdőhivatal kezelése alá 
tartozó mintegy 116,000 kát. holdnyi területen a gyógy
növények szedési joga 1916. évi január hó 1-től 
deezember hó 31-ig terjedő egy évre zárt írásbeli 
ajánlat mellett nyilvános versenytárgyaláson bérbe fog 
adatni.

A zárt ajánlatok 1916. évi április hó 4-én délelőtt 
9 óráig nyújtandók be a m. kir. főerdőhivatalhoz, hol 
azok ugyanaz nap délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni.

Árverési és szerződési feltételek, ajánlati űrlap és 
boríték a m. kir. főerdőhivatalnál Lippán (Temes m.) 
díjmentesen szerezhetők be.

Lippa, 1916. évi február hó. 
uo.) M . k i r .  f ő e r d ő h iv a ta l .

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 - 
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Bölcsházi Belházy E m il: Az e rd ő re n d e z és ta n  
Ára 6 K.

Fekete Lajos: A tö lgy  és  ten y ész tése . Ára 4 K.
« « E rd ő re n d e z é s ta n . Ára 9 K.
• • E rd ő é rté k sz á m ítá s ta n . Ára 4 K 50 f. (II. kiad.)
• « E rd é sz e ti  n y e re sé g sz ám ítá s ta n . Ára 3 K.
• « A sz á la ié  e rd ő k  b e ren d ezése . Ára 90 f.

Fekete L. és Mágócsi Dietz S .:  E rd é sz e ti  n ö v én y tan . (I. k.
lefogyott.) II . k. ára 12 K.

Gaul K áro ly: H azán k  h á z i fa ip a ra . Ára 1 K 40 L Bérmen
tesítésre 45 f. küldendő.

Gellert József: A b ükk-tüz ifa  ro m lá sa  s az  e lle n e  való 
védekezés. Ára 60 f. Bérmentesítésre 35, £ küldendő. 

Horváth Sándor: E rd é sz e ti  z seb n a p tá r. Ára 2 K. Bérmen
tesítésre 45 f. küldendő.

Kövesi A ntal: E rd é sz e ti  gép tan . Ára 4 K.
Márton Sándor: A lea e lö e rd ő k  be ren d ezése, kezelése  

és  h a szn o s ítá sa . Ára 4 K 80 £
Péch Dezső: A kü lfö ld i fan em ek  m eg te lep ítése . Ára 3 K.

Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Pohl János : T an g en stáb láza to k . Ára 1 K.
Tagányi K áro ly: M agyar e rd é sz e ti  o k lev é ltá r . 3. kötet. 

Ara 20 K.
Tomcsányi Gusztáv: E rd e i facsem eték  neve lése . Ára 3 K. 

Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
Tuzson János dr.: R e n d sz e re s  nö v én y tan . L általános rész 

és a virágtalan növények. Ára 8 K.
Vadas Jenő: Az akáczfa  m o n o g rá fiá ja . Ára 6 K.
Zemplén Géza dr.: F áb ó l k ész íte tt c z u k o r és  a lkohol.

Ara 1 K 50 £  Bérmentesítésre 45 f. küldendő.
E rd é sz e ti  R en d e le tek  T á ra :  1891. (XI.) évfolyam ára 60 f. 

1896. (XVL) évfolyam ára 50 £ 1897. (XVIL) évfolyam ára 60 f. 
1898. (XV11L) évfolyam ára 70 f. 1900. (XX.) évfolyam ára 60 £ 
1904. (XXIY.) évfolyam ára 1 K 50 £ 1905. (XXV.) évfolyam 
ára 50 £ 1906—07. évi füzet ára 1 K 50 £ 1908. (XXYIII.) 
évfolyam ára 1 K. 1909. (XXIX.) évfolyam ára 1 K. 1910—11. 
(XXX—XXXI.) évfolyam ára 2 K. 1912—1915. (XXXII XXXY.) 
évfolyam ára 5 K. Bérmentesítésre 45 fillér küldendő.
A nem em lített évfolyamok elfogytak.

A szerzőknél rendelhetők meg:
Fekete L. és Sóltz G yula: E rd ő b e cs lé s ta n . Ára 6 K. (Kapható 

Fekete Lajos miniszteri tanácsosnál Selmeczbánya.)
Muzsnay Géza: E rd ő re n d e z é s ü n k  fe jlesz tésé rő l. Ára 5 K. 

Bérmentesítésre 45 £ küldendő. (Kapható szerzőnél Zsarnócza, 
Bars megye.)

Muzsnay G éza: E rd ő re n d e z é s ta n . Ára 10 K. (Kapható szerző
nél, Zsarnócza, Bars megye.) Bérmentesítésre 55 £ küldendő. 

Sobó Jenő: E rd é sz e ti  ép íté s tan . 1. R. (1. és  2. kö tet) Köz- 
é p íté s ta n ; egy-egy kötet ára 11 K 20 f. TI. R. Út-, vasú t- 
és  h id ép ítés ta n , ára 12 K.

"lomasovszky Im re: Az e rd ő a ltis z t v é d k e rü le ti  teen d ő i.
Ára 1 K 50 £ (Kapható szerzőnél, Budapest, V., Zoltán-u. 16.) 

Vadas Jenő: E rd ő m ív e lé s tan . Ára 7 K.
Vadas Jenő: A se lm eczb án y a i m . k ir. e rd ő a k a d é m ia  tö r 

tén e te  é s  ism e rte tő je . Ára 4 K. (Kapható a szerzőnél 
Selmeczbányán.)

Egyéb olyan erdészeti müvek, melyek csak teljes áron kaphatók:

Bedő Albert d r . : A m ag y a r  á llam  e rd ő sé g e in e k  g azd a 
ság i é s  k e re sk e d e lm i le írá sa . 4 kötet, egy térképpel. (Ki
adja a m. kir. földmivelésügyi ministerinm.)

Bedő Albert d r .:  Az e rd ő ő r  vagy Az e rd észe t a lap v o n a lai 
k é rd é se k b e n  és  fe le le tek b en . Ára 6 K. Bérmentesítésre 
55 £ küldendő. (Kapható az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

Bund Károly: É rte k e z é se k  az  e rd ő re n d e z és  köréből.
Ára 4 K. (Kapható az Orsz. É rd. Egy.-nél.)

Béky Albert: Ú tm u ta tó  e rd e i  facsem eték  n e v e lé sé re  és 
az  azo k k al v a ló  b á n á sra . (Kapható a m. k ir. földmívelés- 
ügyi m inisztérium könyvtárában — Budapest, Y., Országház
iét). Addig a míg a készlet tart, érdeklődőknek ingyen meg
küldetik.

Cséti Ottó: Á l ta 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 .  Ára 2 K. (Kapható 
az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

Fekete Lajos: N é p s z e r ű  e r d é s z e t i  n ö v é n v ta n . I. füzet. 
Spórás növények. Elfogyott. — H . füzet Mohok, edényes 
viragtalanok, tűlevelűek. Ara 2 K. — HL füzet. Magházas 
növények. Ara 3 K  Bérmentesítésre 45 fillér küldendő. (Kap
ható az Orsz. Érd. Egy.-nél.)

Fekete Lajos: E r d é s z e t i  ta la j ta n .  Ára 5 K. (Kapható Jóérzés 
A. özv. és fiainál Selmeczbányán.)

Kövesi Anta l: G r a f o s ta t ik a  é s  v a s s z e rk e z e te k . Ára 8 K. 
(Kapható ugyanott)

Petricsek Adolf: A  m a g y a r  b i r o d a lo m  f o n to s a b b  f á 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 sz -v iz s la . Gyakorlati útmutató a vizsla
nevelés, tanítás, használat és gyógykezeléshez. Ili ,  kiadás. 
Ára 2 K. (Kapható a «Pátria* irodalmi vállalatnál, Budapest, 
YIIL kér., Üllői-út 25 szám.)

Szécsi Zsigm ond: \ z  e r d ő h a s z n á la t ta n  k é z ik ö n y v e . Ára 
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  t á r g y m u ta tó  az «E rd é s z e t i  

R e n d e le te k  T ára» . 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 f a  k o r h a d á s a  é s  k o n z e rv á lá s a .  
Ara 4 K. (Kapható Kilián Frigyes utódainál Budapest, Yáci-u.)

Vadas Jenő: A z á r v é d e lm i  fü z e s e k  te le p í té s e  é s  m ű v e 
lé s e .  Ára 50 f. (Megrendelhető a m. kir. földmivelésügyi 
mim steriumnál és Nagel Ottó könyvkereskedésében, Buda
pesten, Muzeum-körút 2 szám.)

E r d é s z e t i  s e g é d 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, Jolgva, Gömör-megye.)

I T T D  IÁ  17  fe lvétetnek a  k iadóhivatalban
I l l l í J J l l i  1  rjO JL L rflY  Budapest, V., A lkotm ány-u. 6.

'TH ’ TH t fn  ’ f n  ’ fn  ’ TH ’ TH ’ TH ’ Tr> ’ TH ’ fH ' V  ’ fn  ’ fn  •TT’ 'YP

D I A N A  F E G Y V E R  A T E L I E R

Gothard Sándor
Herény, Szom bathely mellett, Vas m.
Lerakat: Budapest, VI., Váczi-körút

Használati fegyverek
120 korona ártól felfelé.

A kontinens legnagyobb luxus fegyver-raktára.
Saját szerkezet — saját minták!

61. sz., a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában.

AZ ERDŐ.

k é z ik ö n y v e

Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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I  évfolyam. -  1 - 8 .  szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. Í9 I6 . április IS .

Előfizetési á r :

Egész év re______ 4 K.
Fél é v r e ______ 2 K.
Negyed évre_____ 1 K.
Egyes szám ___ 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. 
T U L A JD O N O S  É S  KIAD Ó  A Z O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj 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 á r «Az Erdős kiadóhivatala czímén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.) «Az Erdős
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők.

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

oAz E rdős m unkatársai megfelelő irói tisz teletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesület által kezelt oly alap jav á ra  fordit- 
tatik, a mely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Havasok és azok modern berendezése. (Marinovió Milán.)
A fenyőszálfaanyagok értékesítéséről. (Kolozs József.) , gd
Az amerikai rezgőnyárfa szerepe az újraerdősítésnél. $ f
A fák keménysége.
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
A hivatásos vadász fegyveréről. (Schneider Árpád.)
«Az Erdő» 1915. évi tiszta jövedelme.
Gazdasági tanácsadó: Hogyan neveljük a méhanyákat? (Ignácz 

Sándor.) — Miképen akadályozhatjuk meg, hogy tyúkjaink félte 
tojjanak? (Bászel Elek.) Trágyagödrök körülültetése. — Hogyan 
mutatkozik gyümölcsfáknál a trágyaszükséglet ? — Bélkorhadt 
gyümölcsfák kezelése.

Különfélék: Halálozás. -  Özvegyek és árvák háborús segélye. — 
Vezérfonal a vizslaidomításhoz. — Gummitárgyak konzer
válása. — Kérelem «Az Erdőn t. olvasóihoz. — Elfogott 
hadit o'glyok.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségen közleményei: 
Nyugtázás. — Kérelem.

Hivatalos közlemények: Az állami alkalmazottak által hivatalos 
kiküldetések alkalmával a szabályszerű illetményeken felül napi- 
díjpótléknak és fuvarpénzpótléknak felszámfthatása tárgyában. 
— Erdőgazdasági munkásoknak és alkalmazottaknak a nép
felkelői szolgálat alóli felmentése. — Az államerdészeti nyug
díjasok és illetve nyugbéresek részére engedélyezett tüzifamennyiség 
kiszolgáltatása tárgyában.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

H avasok  és azok  m odern beren dezése.
Irta  : Marinovió Milán kir. s. erdőmérnök.

A fák bizonyos igényeket támasztanak a kiima és a 
talaj iránt. Ha az igényeknek mind a kettő megfelel, a 
fa kifogástalanul fejlődik, míg viszont gyengébb taíaj és 
hidegebb kiima a fa gyengébb növekedését okozza. Ezt 
a közismert tényt észre veheti bárki, ha magasabb hegyet 
mászik meg. Bizonyos magasságon túl, a fák magassága 
csökken, koronájuk mindig lejebb és lejebb ereszkedik s 
a zárlat ritkul. Ttt-ott a fák között meghúzódik egy-egy 
tisztás, a melyen apró borókabokrok meglapulva tengetik 
életüket. Minél feljebb ju t az ember, annál nagyobbak 
lesznek a tisztások, a fák pedig már csak csoportosan 
jelentkeznek, gúlaalakot öltenek és koronájukkal a földet 
érik.

Még magasabb régiókban eltűnnek a fák, a kövér 
fűvek vagy borókával borított tisztások összeérnek s 
a fű, vagy boróka, vagy egyedül, vagy henyefenyő és 
havasi éger társaságában, mint valami puha szőnyeg 
borítja a talajt.

Im itt amott meg megszakítja a környezet egyhangú
ságát egy-egy csenevész lúczfenvő vagy jegenyefenyő, a 
mely koronáját büszkén a többi fa fölé emelni merészke
dett; nem tudván azonban megbirkózni a havasokon 
átszáguldó szélvészszel, száraz, égfelé nyúló csúcsával 
éktelenkedik.

Ebben a régióban, menten a mindennapi élet gondjai
tól, a hol az ember zavartalanul élvezi a levegő frisseségét, 
tiszta kék égbolt alatt, a hol a turista megfeledkezik az 
út nehézségeiről s gyönyörködve élvezheti a havasi virá
gok tarka színpompáját, a természet szépségétől ihletett 
pásztorok havasi kürtjeinek titokzatos hangjain elmélázva 
búcsúzik a magashegységi erdész az ő világától, az erdő
től, mert itt kezdődik az ő hivatásának másik köre a 
havasi legelők régiója.

Ezek a legelők a vegetáczió utolsó képviselői, mert 
felettük csak a magas hegyek sziklás csúcsai és az örök 
hó országa uralkodik.

A havasi legelőkre különösen a nyugati népek fordítanak 
kiváló gondot, mert ezek képezik az ő főkeresetüknek, 
a marhatenyésztésnek és tejgazdaságnak az alapját.

A havasok berendezése és ezzel kapcsolatban a marha
tenyésztés kérdése nagy fontossággal bír, mert a laikusok 
a helyett hogy a rétek és legelők okszerű berendezésére 
nagyobb gondot fordítanának, az erdőtől követelnek 
olyasmit, a mit az észszerűen nem nyújthat. Nincs szándé
kunk ez alkalommal azokat a módokat tárgyalni, a me
lyekkel többen a marhatenyésztésen az úgynevezett 
legelő és ligetes erdők berendezésével segíteni óhajtanak, 
hanem czélunk, a havasi legelők modern berendezését 
ismertetni.

A havasok hazája Svájcz. Ott keletkezett az alpesi 
gazdálkodás csirája és o tt fejlődött ki ez a gazdálkodás 
a legjobban. Tőlük vették át a többi népek a módozatokat, 
melyeket otthon a saját viszonyaikhoz képest változ
tattak és tökéletesítettek.

Ha valaki a máramarosi kincstári havasok modern
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berendezéseit megnézi, csodálkozni fog azon, hogy mi
képen fejlődhetett olyan magas fokra pár év alatt ez a 
havasi gazdálkodás. Pedig a dolog egyszerű, a mennyiben 
a földmívelésügyi minisztérium 1902. évben kiküldött 
nehány máramarosi erdészt Svájczba és Tirolba az ottani 
havasi gazdálkodás tanulmányozása végett s ezek rövid 
idő alatt gazdag tapasztalatra és bő ismeretekre tettek 
szert, hogy annak itthon a legjavát adják és érvényesít- • 
sék. És a mit az ottani nép százados gyakorlat útján ért ! 
el, ezt itt mint alapot rakták le, melyen gyors tempóban ■ 
fejlődik a magyarországi havasok modern gazdasága.''* 

Önkéntelenül is felvetődik a kérdés, hogy miért van
nak ezzel az alpesi berendezéssel és egyáltalában az egész . 
havasi gazdálkodás vezetésével épen az . erdészek meg- { 
bízva, a kik amúgy is túl vannak^munkávaljterhelve, I 
mikor ez a gazdasági ág tisztán mezőgazdasági ijellegű ? j

Az 1726 m. magas Sesul havas 2 i

az erdő rovására bővíteni iparkodnak, mivel a legelők 
látszólag nagyobb gazdasági előnyt nyújtanak.

Ehhez másik tényezőként járul maga a természet is.
A zord kiima úgyszólván minden természetes erdőfel- 
újulást kizár. Télen óriási hórétegek borítják a havasi 
tájakat. (L. 1 k. 1726 m. magas Sesul-havas két méter magas 
hóréteggel.) Mikor ezek tavaszszal elolvadnak, úgy ezek, 
mint a szakadatlan esőzések és felhőszakadások, oly nagy 
vízrohamokat okoznak, melyek könnyűszerrel lemossák 
azt a kevés talajt is, a melynek eddig az erdő támasz- 
téka volt. Ennek következtében keletkeznek azután a 
lavinák, a morénák és talaj csúszások, ettől duzzadnak 
meg a hegyi patakok és rohannak vad erővel a völgyekbe, 
a hol kavicstengerrel sok termőföldet tesznek tönkre, 
megsemmisítenek közlekedési eszközöket és más emberi 
tevékenység gyümölcseit dobják az enyészet martalékául.

A hegyek kopárokká lesznek s nemcsak 
gazdasági szempontból válnak hasznavehe
tetlenekké, hanem mindig újabb és újabb 
károk és szerencsétlenségek kútforrásaivá 
lesznek. Hogy ezeket a károkat megaka
dályozzuk és a talajt megint termőképessé 
tegyük, ahhoz sokszor milliók szükségesek és 
sok évtized és nagy fáradság. Azok a törpe 
fácskák, melyek a havasokon egyenkint 
árván állanak, a borókák sűrű csoportjai, 
a henyefenyő át járhatatlan rengetegei és 
a legelők zöld gyeptakarója, tehát ugyanazt 
a hivatást teljesíti, mint a véderdők, sőt még 
fokozottabb mértékben, mert minden bajt,, 
már csirájában elfojtanak.

Ha nem volna egyéb ok is, már az eddi
giekből világosan kitűnik, hogy a havasi le
gelők gondozását csak erdészekre lehet bízni. 
Mert ki van jobban hivatva a felett őrködni, 
hogy az erdő felső határa lejebb ne szo
ruljon, hogy a szegény talaj megköttessék 
és hogy a további pusztulást megakadá-

A felelet magától kínálkozik, ba a havasi legelők mivoltát 
ismerjük.

A mint láttuk, ezek a legelők nem nagy áttekinthetet
len füves térségek, hanem a pázsitot különféle havasi fák 
és cserjék kisebb-nagyobb csoportjai vagy egyes példányai 
szakítják meg. Azért nem is lehet éles határvonalat húzni i 
az erdő és a legelő közt, mert az egyik a másikba úgy
szólván észrevétlenül megy át. Tapasztalat szerint mond
hatjuk. hogy a havasi legelők ott kezdődnek, a hol a zárlat ' 
már annyira meg van szakítva, hogy a terület felét gyep | 
borítja és a hol a fa eltörpült, a koronája földig ér és 
műszaki czélokra alkalmatlan.

Ez körülbelül 1500 m. tengerszín feletti magasságban i 

van.
Igaz, hogy a lúczfenyő néha 1600 m. fölé is emelkedik i 

és hogy a havasi legelők néha 1000 m. alá is lemennek, de 
ebből csak az következik, hogy az erdő felső határa 
mindinkább lejebb száll. Ennek az oka az erdő pusztításá- I 
bán, a havasok rendetlen és szüntelen legeltetésében, : 
valamint abban rejlik, hogy a hegységi lakók legelőjüket |

lvozza, hogy a kopár havasokat befásítsa, rajtuk 
erdőcsoportokat létesítsen és nevelj n és a pusztuló
félben levő fatenyészetet fenntartsa, a pusztulástól 

1 megóvja? mint, az erdész. Kinek volna másnak feladata, 
mint az erdésznek, hogy a hegyi patakokat mindjárt 

í eredetüknél, a hol romboló hatásuk még nem nagy. 
szabályozza. Azért nem is csodálható, hogy a svájczi 
törvények az egész magashegységi gazdálkodást és 

; pedig úgy az erdőgazdaságot, mint a havasgazdaságot 
a talaj kötéssel és fatenyésztéssel amúgy is hivatásszerűen 
foglalkozó erdészekre bízza.

Természetesen azáltal, hogy a havasokat erdészek 
| kezelik, az állattenyésztés és tejgazdaság nem szenved.

Az erdészet szabad kezet enged, úgy az egyiknek, mint a 
I másiknak és mind a kettőt a lehetőségig támogatja. Az 

erdészet csak arra törekszik, hogy a legeltetés okszerűen 
gyakoroltassák és hogy a legeltetés ne álljon ellentétben 

| az erdők fenntartásával és a havasok alatt fekvő földrészek 
! érdekeivel. Látjuk tehát, hogy az erdészeket mily közvetle

nül érinti és érdekli a havasgazdaság.
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A havasi gazdálkodás azokon a legelőterületeken 
folyik, a melyek az erdők felett az örök hó határáig ter
jednek. I t t  a marha csoportosan és csak nyári idény alatt 
legeltethető. így a havasok fűterméke közvetve vagy 
tej vagy tejtermékek, avagy hús alakjában kerül a piaczra. 
Ha zsaroló gazdaságot űzve, évenkint felhasználjuk 
ezeken a füvet, akkor megfosztjuk a legelőt azoktól az 
ásványi tápanyagoktól, a melyeket a fű felhasznált és 
ezáltal a legelők ereje gyengül. A czélszerű, modern 
gazdálkodásnak pedig az a czélja, hogy a talaj kimerülését 
ne csak megakadályozza, hanem hogy a talajt javítsa 
s annak termőerejét fokozza. Két mód van, mely e czél 
elérését elősegíti: közvetett és közvetlen. Ha kelleténél 
több marhát bocsátunk a legelőre, akkor a marha nemcsak 
lelegeli és letapossa a füvet, hanem lekopasztja még azokat 
a cserjéket is, a melyek a talajt védeni vannak hivatva. 
Ha a  legelőre bocsátandó marha számát apasztjuk, nem 
javítjuk ugyan közvetlenül a talajt, de azáltal, hogy a 
fűnek és cserjének megsemmisítését és így a talaj elkopáro- 
sodását megakadályozzuk, oly munkát végzünk, melylyel 
ha közvetve is, mégis javítjuk és védjük a talajt. A talaj 
értékének fokozásánál tehát az első követelmény a legelte
tés szabályozása.

Elsősorban meg kell tehát láthatóan jelölni, hogy hol 
végződik az erdő és hol kezdődik a legelő. Továbbá meg 
kell állapítani, hogy hány darab marhát szabad valamelyik 
legelőre hajtani és meg kell határozni, hogy mikor szabad 
a marhát a legelőre bocsátani és meddig lehet o tt tartani. 
A legeltetést egyenletesen kell gyakorolni, hogy egyik 
legelő se legyen tú l legeltetve és viszont felesleges fű se 
maradjon a legelőn.

Az észszerű gazdálkodás érdekében a legelőkön jó 
istállókat, majoros lakásokat, itatókat és vályúkat kell 
építeni, illetőleg elhelyezni, a gyors közlekedés előmozdí
tására pedig jó utakról kell gondoskodni.

Mind ezek oly munkálatok, a melyek a modern havas
gazdaság alapját képezik; ezek, ha közvetve is, sokban 
hozzájárulnak a havasi legelők termőképességének javí
tásához.

A talaj értékének közvetett fokozása oly munkálat, 
melyeket másutt is végeznek a talaj termőképességének 
emelése érdekében. A mocsaras talajt lecsapoljuk, a 
száraz talajt öntözzük a vízmosásokat megkötjük és 
beerdősítjük. A benőtt talajt a cserjéktől és a gyomoktól 
a terméketlent a kövektől megtisztítjuk. Azokat az 
ásványtartalmú anyagokat, melyeket a fű a talajtól 
elvon, trágyázással visszaadjuk a talajnak.

Havasgazdaságok alakítása. «Egy havas» alatt oly nagy
ságú legelőt kell érteni, mely képes egy nyári idény alatt 
(mely rendesen 100 nap) bizonyos számú felnőtt szarvas- 
marhának elegendő táplálékot nyújtani. Ez 25 és 200 
szarvasmarha között változik.

Egy ilyen havas képez egy havasgazdaságot. Lehet 
azonban egy nagyobb havasi legelőt több kis havasgazda
ságra osztani, valamint több kis havast egy nagy gazda
sággá egyesíteni. Egyes gazdaságok nagyságát a lokális

viszonyok mellett a gazdálkodás intenzivitása, a tej
gazdaság érdekei és a talaj minősége határozza meg. 
Túl nagy gazdaságokat nem jó létesíteni, mert azokon 
nem lehet a trágyázást oly megfelelően végezni, mint a 
kisebbeken. Különösen figyelemmel kell erre lenni gyen
gébb termésű havasokon, melyeknek ápolása és rendszeres 
trágyázása nagy gondot ad. Mivel a havasok berendezése 
sok költséget igényel, nem czélszerű túl kis gazdaságokat 
létesíteni, mert ezzel a berendezési és kezelési költségek 
aránytalanul nagyok lennének.

Jó talajon, mely kevesebb gondozást igényel, lehet 
nagyobb gazdaságokat is létesíteni, míg gyengébb talajon 
kisebb gazdaságokat kell berendezni, hogy a talajt minél 
jobban lehessen javítani.

Kisebb havasgazdaságokon a környékbeli lakosság
nak havasi legelőkre utalt állatállományára inkább lehet 
tekintettel lenni, mint nagyobb havasokon. A havas
gazdaság nagysága tehát sok körülménytől függ. Azért 
nem is lehet egy maximális vagy minimális határt meg
szabni, melyet nem volna szabad átlépni, mert ezt a határt 
minden egyes esetben a helyi viszonyok állapítják meg. 
Hogy mégis valami képet alkothassunk magunknak, egy 
havasgazdaságról röviden ismertetjük a Máramarosban 
eddig berendezett havasgazdaságokat. A 45,163-58 kát. 
hold területű havas között, melyek 130 külön névvel jelzett 
havast alkotnak, eddig 11 havas 4600 kát. hold területtel 
van berendezve. Ez a 11 gazdaság a következőképen 5 köz
pontra van megosztva:

1. A mencsili központ három havasgazdaságból áll; 
ú. m.:

a) Mencsil havas 377 kát. hold.
b) Sumjeszka havas 425 « «
c) Koneczpolonina« 336-75 « hold.
2. A rohnyeszkai központ két havasgazdaságból áll; 

ú. m.:
a) Rohnyeszka havas 992-7 kát,, hold.
b) Harmanyeszka « 784-4 « «
3. A terentini központ 3 havasgazdaságból áll; u. m.:
a) Dumen havas 191-62 kát. hold.
b) Terentin « 158-70 « «
c) Dorsina « 116-40 « «
4. A lutoszai központ egy havasgazdaságból áll; 

u. m.:
a) Lutosza havas 614-84 kát. hold.
5. A pietrosz-grunyi juhgazdasági központ áll:
a) Pietrosz havasból 180-3 kát. hold és a
b) Krasnicsek « 397-8 « «
Egyes gazdaságok nagysága tehát 116-40 és 992-7 kát. 

hold között változik.
A havasokat egymástól természetes határok, több

nyire gerinczek választják el. Az erdőtől látható jelekkel 
szintén elválasztandók. Rendesen föld vagy kődombokat 
építenek, melyekbe egy faoszlop van elhelyezve.

Revízió alkalmával a havasok határdombjait is fel- 
szokták újítani, még pedig nemcsak azon a részen, a- hol a 
revízió folyik, hanem az összes havasokon.

A legeltetés egyenletes és rendszeres gyakorlása czóljá- 
ból a havasokat tagokra osztják. Ennél a gazdasági be-
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osztásnál arra törekszünk, hogy a tagok lehetőleg egyen
lők, a határok pedig természetesek legyenek. Ennek 
a követelménynek természetesen csak ritkán lehet 
eleget tenni, és azért vagy a tagok egyenlőségét vagy a 
természetes határt kell mellőzni. Szükség esetében tag- 
határul vagy köveket használunk, melyek a havasokon 
mindenütt találhatók, vagy olyan fanemet, a mely a 
környéken nem található, hogy feltűnő legyen, vagy pedig 
magas rudat szalmazsuppal stb.

A havas jószágbírása. Mikor megállapítottuk az önálló 
gazdaságokat és minden havast több tagra osztottunk, 
minden tagra külön kell megállapítani annak jószágbírá
sát, vagyis ki kell számítani, hogy mennyi időn keresztül 
hány különféle állatot képes a havas táplálni. Ismerve 
az időt, mely rendszerint 100 nap, megállapítandó annak 
a jószágnak a száma, a melyet egy tag ennyi időn ke
resztül táplálni képes úgy, hogy a jószág s a havas minő
sége ne szenvedjen.

Hogy kiszámíthassuk annak a különféle nemű és korú 
állatnak a számát, a melynek egy tag elegendő táplálékot 
képes nyújtani, egy egységet kell megállapítani, melynek 
segítségével a havasok jószágbírását, illetve fűtermés 
mennyiségét kiszámíthatjuk, illetőleg kifejezhetjük. Ez az 
egység az úgynevezett rovás- vagy normáljószág, mely 
alatt egy, körülbelül négy métermázsa súlyú, teljesen 
kifejlett szarvasmarhát kell érteni. Mikor azt mondjuk, 
hogy egy havasnak a jószágbírása 80 normáljószág, az 
alatt azt kell érteni, hogy ez a havas 80 drb szarvas- 
marhát egy nyári legeltetési időszak alatt, helyes legel
tetési üzem mellett kifogástalan állapotban eltartani képes 
a nélkül, hogy ezáltal a havas túlságosan kihasználtatnék, 
és a jövendő fűtermés gyöngítetnék, vagy a havas termő- 
képessége veszélyeztetve lenne».

A havasokon különféle nemű és korú állatokat talá
lunk. Minthogy pedig a havasi legelők jószágbírását 
normáljószággal szoktuk kifejezni, ezért a különféle állato
kat a következő arányszámok segítségével normáljószágra 
számítjuk át:
1 drb tehén, ökör, bika vagy kétéves üsző 1 normáljószág. 
1 « növendék marha féléves kortól két éves korig O'öO «
1 « féléven aluli bo rjú ..................................  0*25 «
1 « juh, kos, vagy ü r ü ................................. 0‘20 «
1 « félévesnél idősebb sertés .............................  0-50 «
1 « « fiatalabb malacz .............................. 0-25 «
1 csikós kancza ....................................................  2* 00 «
1 « egyévesnél idősebb ló ............. ,..................  1’50 «
1 « egyévesnél fiatalabb csikó ..........................  1’00 «
1 « öszvér vagy szamár ................................  1’00 «

A fűmennyiséget többféleképen lehet becsülni. Ha pl. 
az egy kát. holdon levő, ugyanabban a magasságban fekvő 
szomszédos legelők és rétek fűmennyiségét ismerjük, 
könnyűszerrel következtethetünk a hasonló minőségű 
havasok fűtermésére. Ha nem rendelkezünk ilyen ada
tokkal, vagy nem bízunk a tapasztalatokon alapuló 
szembecslésben, kisebb próbaterekkel is meghatározhatjuk 
a legelők fűmennyiségét.

Tudnunk kell továbbá, hogy mennyi friss fűre van 
szüksége egy normáljószágnak. Tapasztalat szerint egy

1—8. sz.

normáljószágra naponta 12 kgr. szénát lehet számítani. 
Ennek a mennyiségnek 80 kgr. friss fű felel meg. E szerint 
egy normáljószágnak 100 napra 30 q fű kell.

Ismerve már most a legelők fűtermését és a normál
jószág szükségletét, kiszámíthatjuk a havas jószágbírását.

Gyengébb havasokon egy normáljószágnak való fű
mennyiségét 5— 7 kát. holdnyi terület, javított havasokon 
ugyanezt a fűmennyiséget átlagosan 2-85 kát. hold terület 
szolgáltatja.

Ezek az adatok a svájczi és tiroli havasokra is irányadók.
A meghatározott számú normáljószágnál többet a 

legelőre bocsátani nem szabad. Ha több marha van, mint 
a mennyit a havas táplálni képes, gyengülni fog a marha 
és kevés tejed ad. Ezenkívül a túllegeltet ü t havas talaja 
elszegényedik és előbb-utóbb elkopárosodik.

Az állatok elkülönítése. Ugyanazon a havason nem 
szabad különböző fajú, korú és nemű állatokat legel
tetni. A havasokat szokták a sszerint osztályozni, a milyen 
marha legel rajtuk.

A 114,562. I. B. 1—914. számú földm, min. rendelet 
szerint, mely a kincstári erdőgazdaságokhoz tartozó 
havasi legelők kezelését szabályozza, az olyan havasok, 
a melyeken tehenek legelnek elkülönítendők azoktól a 
havasoktól, a melyeken növendékmarhák, vagy meddők 
és ökrök, valamint lovak legelnek.

A szarvasmarhák közé, a marhabírás 10%-áig lovakat 
is lehet bocsátani. A juhok a bárányokkal ugyanazon a 
havason is legelhetnek, de külön nyájakban.

Kecske és bivaly a havasokról kizárandók. Disznó 
csak annyi tartható, a mennyi a különféle tejtermék- 
hulladékokat elfogyasztani képes.

A legelőállatoknak nem- és korszerinti elkülönítésénél 
figyelemmel kell lennünk arra is, hogy minden állat 
olyan havasra kerüljön, a mely fekvésénél, terepviszo
nyainál és fűvének minőségénél fogva az illető állatnak 
legjoban megfelel. A tanyák közelében levő és jó fűvel bíró 
legelők fejőstehenek számára tartandók fenn. Növendék
marha megelégszik távolabbi és meredekebb legelőkkel 
is, de a fű szintén elsőrendű kell, hogy legyen. Az ökrök 
viszont nem szeretik a meredekebb oldalakat, de a fűben 
nem válogatósak. Juhoknak olyan havasok jelölendök ki, 
a melyek meredekségük, távolságuk és gyenge fűtermésük 
miatt más állatnak nem valók.

A havasok gazdasági beosztása és a legeltetés gyakor
lása. A jó havasgazdálkodásnak első feltétele a legeltetés 
rendszeres gyakorlása. Gyakran előfordul, hogy a havasnak 
egyik része sokkal lejebb fekszik, mint a másik része és 
ezért ugyanazon a havason nem indul meg egy időben a 
vegetác'ió. Ezért nem szabad a marhát egyszerre az egész 
Jegelőre bocsátani, hanem a vegetáczió haladásával foko
zatosan feljebb és feljebb engedni. De azért sem szabad a 
marhát egyszerre az egész havasra bocsátani, mert a min t 
ismeretes a legelőjószág a gyengébb füvet jobban szereti és 
azt keresve, többet gázol le, mint a mennyit elfogyaszt.

Részint ebből a két okból, részint pedig a rendszeres 
trágyázás czéljából — a mint ezt már említettük, 
osztják a havasokat tagokra.

(Folyt, köv.)
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A fenyőszá lanyagok  érték esítésérő l.
(A máramarosi faárverés eredménye).

Közli : Kolozs József m. kir. főerdőinérnök.

Folyó évi márczius hó 8-án tarto tta meg a mára- 
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóság a kerületé bó'l ki
termelt faanyagok egy részére vonatkozó árverést.

Az elért eredmény a mostani súlyos viszonyok mellett 
mintegy fokmérője a bizakodóbb, nyugodtabb kereske
delmi szellemnek.

Míg ugyanis a múlt óv tavaszán az értékesítés alá 
bocsájtott faanyagnak csak egy csekély része kelt el, 
addig a folyó évben a faanyag teljes mértékben értékesít
tetett s minden egyes részletre volt ajánlattevő, úgy hogy 
új árverés kihirdetése feleslegessé vált.

A beadott ajánlatok száma 892 volt.
Mielőtt az árverés eredményét részletesen ismertet

ném. a kincstári faanyagok értékesítésénél követett 
eljárást írom le, hogy módot nvújtak annak megismerésére 
e lap t. olvasóinak és azoknak a fakereskedőknek stb . is, 
kiknek erre eddigelé esetleg még nem volt alkalmuk s 
a kik így a tudnivalókról kellő tájékozást szerezhetnek.

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületé
hez tartozó erdőgondnokságtól évenkint átlag mintegy
200,000 m3 fenyő épületi fa kerül kihasználás és értékesí
tés alá.

Hogy pedig az értékesítés alá kerülő famennyiség 
pontosan meg legyen állapítható, az erdőgondnokságok 
évenkint egv-egy kimutatást terjesztenek be az erdő
igazgatósághoz, melyben a kerületükből kitermelt és ponto
san számba vett faanyagok köbtartalom szerint vannak 
feltüntetve.

Ez a kim utatás az alábbi mintának megfelelően 
állíttatik ki.

Kimutatás
a vasári m. kir. erdőgondnokság kerületéből 1916. év folyamán 

letutajozandó faanyagokról.
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Megjegyzés

m 3 darab
1 Bárdói vágásból 3,450 160 600 200
2 Mihóji « 7,000 1,000 400 300 1915. évi tér-
3 Losztuni « 6,000 1,000 500 200 melésű fa.
4 Fajnai « 5.000 2,000 400 300

Összesen 21,450 3,160 1,900 1,000

Összegezvén már most az erdőgondnokságok által 
bejelentett faanyagokat, megállapít tátik annak az összes 
faanyagnak a köbtartalma, a mely árverés útján eladás 
alá lesz bocsátható.

Ennek alapján iratik ki azután a vonatkozó faeladási 
hirdetmény.

A faanyagok másik része f. évi márczius hó 22-én 
került eladás alá (102‘000 m3).

Ennek a második árverésnek az eredményét később 
fogom ismertetni.

Ha nágyobb mennyiségű faanyagok eladásáról van 
szó, czélszerűbbnek tartom, ha azok nem egy, hanem két 
ízben bocsájtatnak értékesítés alá, mert így a felajánlási 
százalék (t. i. a kikiáltási áron felüli %) jobban alakulhat 
ki és a mi fő, a résztvevők, — kik több részletre hezitál
nak és a kiknek minden egyes részletre ktilön-külön 
biztosítékot kell letenniük, — az első liczitáczió után 
visszavett biztosítékaikat a második árverés alkalmával 
újból letehetik.

A lapunk előbbi számában közölt faeladási hirdet
ményben jelzett és az értékesítés alá kerülő faanyagokat 
feltüntető (részletes kimutatás*) a következő:

680 -1916. e. i. sz.

Részletes kimutatás

a m áramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság által 1916. évi mároz 
hó 8-án árverés alá bocsátandó fenyő épület- és műszerfáról.

1000 m:l-es 
részletek száma

Meg
jegyzés

A faanyag származási helye 26-tól 12-25
VB
E-i

cm. közép
átmérővel

Í913. évi termelésű fa.
1 Tiszaközi m . kir. erdőgondnokság . 1—2 -
2 B ogdán-fehértiszai erdőgondnokság 1 7 —
3 Mezőháti erdőgondnokság.................. 1 -

Í914. évi termelésű fa.
4 Fejérpataki erdőgondnokság .... ... 1—5
5 Hahói erdőgondnokság ...... ......  .... 1—8 1—2
C Mezőháti erdőgondnokság........... . 1—10 1—4
7 Bogdán—fehértiszai erdőgondnokság 1—37 1 - 4

19Í5. évi termelésű fa.
8 Mezőháti erdőgondnokság.. ... ... __ 1—14 1—4
9 Bogdán—fehértiszai erdőgondnokság 1—13 -

Kikiáltási árak.

1 T
ét

el
 

1

Választék

A

hosszú
sága

méter

f  a a n

közép
átmérője

centiméter

y a g 

1  ®

kikiál
tásiéra

TETT

Meg
jegyzés

1 Szál- és rönkőfa 12-1-félj. 26—Telj. m 3 24 60
2 « « 4-0-12 26—félj. « 22 40
3 ,< « « 121—feli. 2 1 -2 5 « 23 _
4 .. « « 4-0-12 21—25 * 21 10 részletek
5 « « « 12" 1—félj. 12—20 « 21 50
6 * « 4-0-12 12—20 « 19 60
7 « « 2-0-3 9 12—félj. « 12 80
8 Kész evező____ - — drb 2 10
9 I. o. evezőrud 7-6 10-11 « 1 90

10 II . * 7-6 8—9 . 1 50
11 H asíto tt fenyő-

heveder uj .... - — « 1 20
12 Fenyőheveder

használt ....... — .— « — 80
13 Tutaj szék ...... . - - * - 20
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Az árverésen résztvevők ajánlataikat az alábbi mintá
nak megfelelő «ürlapon» teszik meg.

Ajánlat.

Alulírott a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
1916. évi 680. számú rendelete alapján a máramaros
szigeti m. kir. erdőigazgatóságnál 1916. évi márczins hó
8-án tartandó írásbeli versenytárgyaláson a bogdán- 
fehértiszai m. kir. erdőgondnokságból az 1916. év folyamán 
a bocskó-lonkai rakpartokra letntajózandó 1914. évi 
termelésű 12-től 25 cm.-ig középátmérőjű fenyő tutajfa
1. azaz első számú 1000 m3-es részletért a kikiáltási áron 
felül 23%, azaz huszonhárom % áremelést ajánlok.

A tárgyalás alapját képező árverési 3 szerződési fel
tételeket ösmerem és magamat azoknak alávetem.

Bánatpénzül 1000 korona, azaz egyezer korona érték
papírt. vág}- 1000 (egyezer) korona készpénzt becsatolok.

Budapest, 1916. évi márczius hó 4-én.
X . Y.

Az ajánlati űrlap kellően kiállítva és egv koronás 
bélyeggel ellátva az ajánlati borítékban helyeztetik el 
és adatik postára.

Az ajánlati borítékok az erdőigazgatóságnál szerezhe
tők be.

Az erdőigazgatósághoz beérkező ajánlatokra (boríté
kokra) rávezettetik az érkezés ideje és pedig nap, óra 
és perez szerint.

Erre azért van szükség, mert két vagy több egyenlő 
ajánlat közül a korábban beérkezett ajánlat vétetik 
figyelembe.

Az árverés mindenkor nyilvános.
Az árverés napján az eladás alá bocsájtott faanyag- 

részletekre beadott ajánlatok sorban felbontatván, az 
ajánlattevők nevei úgy az egyes árverési jegyzőkönyvekbe, 
mint a külön e czélra felfektetett és alább ismertetett 
jegyzékbe is bevezettetnek.

Bogdán—fehértiszai erdőgondnokság
1914. évi termelésű vékonyfa 

1—4 részlet.
(Lásd a részletes kimutatás 7. tétele alatt.)

H Í

í r á s b e l i  a j á n l a t t e v ő
% Meg

jegyzésn e v e lakhelye

1 Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. 230 *
W inkler testvérek„ _ _ „ Szeged 20-0

á Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. — 230
Milkó Vilmos és fiai...... ..... Szeged 24-0
Schneider és Wohl _  . _  __ Ujverbász 26-5 *

3 Salgótarjáni köszénbánya r.-t. — 23-0 *
W inkler te s tv é re k é ________ Szeged 200
Eisenstádter testvérek _ ... _ M.-Sziget 3-4

4 Salgótarjáni kőszénbánya r.-t. — 230 *
Milkó Vilmos és fiai... _______ Szeged 20-1
Megjegyzés: Átlagos % a négy részletnél tehát 23-9%.

Az ebben a jegyzékben feltüntetett legkedvezőbb 
ajánlatokból megállapíttatik azután, hogy az illető fa-

anyagrészlet a kikiáltási áron felül átlag milv ° '-a l 
adatott el. J  /o

Felvilágosításul szolgáljon a következő példa:
Az 54. oldalon közölt jegyzék szerint a legkedvezőbb 

ajánlatok a következők voltak:
a) 1. részletre........................................................ £3-o °/
b) 2. részletre.......................................................  26-5 °/
c) 3. részletre.......................................................  23-0 °/
d) 4. részletre.......................................................  23-0 %

Ezen százalékok összege tehát 23-0-f-26-5+23-0-f
23-0 =  95-5; már most 95-5: 4 =  23-9.

Az átlag °/0 tehát erre a faanyagra vonatkozólag=28-9% 
(lásd részletes kimutatás 7. tételét.)

A márczius 8-iki árverés végeredményét az alábbi 
kimutatás tünteti fel.

Kimutatás
az 1916. évi márczius hó 8-iki versenytárgyaláson eladott fenyő 

épület- és műszerfáról.

1000 m3-es 
részletek száma Kikiáltási

A faanyag származási helye 26-tól 12-25 áron felül 
elért átlagos

cm. közép- %
átmérővel

1913. évi termelésű fa.

1 Tiszaközi m. kir. erdőgondnoks. 1—2 15 %
2 Bogdán—fehértiszai • 1—7 — 18 .
3 Mezőháti « 1 - 15 «

1914. évi termelésű fa.

4 Fejérpataki erdőgondnokság 1 - 5 — 2-8%

5 Hahói • 1—8 1—2 J24 % vast. fa 
(23 « vék. fa

6 Mezőháti • 1—10 1—4 J22-9 « v as t fa 
|23 « vék. fa

' Bogdán—fehértiszai « l-*-37 1—4 122- 5 « vast. fa
123- 9 .  vék. fa

1915. évi termelésű fa.

8 Mezöháti erdögondnokság 1—14 1—4 r23‘l « vast. fa 
27-8 « vék. fa

9 Bogdán—fehértiszai « 1—13 — 24 %

Végeredményben megállapítható tehát, hogy a márczius 
hó 8-án és 9-én megtartott versenytárgyaláson az érdeklő
dés meglehetősen nagy volt s hogy a kiírt részletek egytől- 
egvig elkeltek.

Az árverés alá bocsátott 111 ezer köbméteres farész
letre beérkezett a kitűzött határidő előtt összesen 392 
szabályszerű ajánlat.

Ebből a 26 cm. és ennél nagyobb közép átmérőjű 
97 farészletre 355 ajánlat, a 14 vékony farészletre pedig 
37 ajánlat esett.

A kikiáltási árakon felül tett legmagasabb Ígéret
kitesz átlagosan:

a) az 1913. évi termelésű fán á l . 16-0%-ot
bj az 1914. évi termelésű vastag fánál... 18-0%-ot

a vékony fánál......................  28-3%-ot
c) az 1915. évi termelésű vastag fánál... 23-6%-ot

a vékony fánál......................  27-8%-ot

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



7— 8. sz. AZ ERDŐ.

Az am erika i rezgőnyárfa  szerep e  az újra- 
erd ősítésnél.

Arizona és Új-Mexikó erdővel borított hegyeinek 
2500 méteren felüli magasságában észlelhető sajátosság 
az ott található tűz által elpusztított nagy területek. 
E tenyészeti öv legnagyobb része rezgőnyárfával (Po- 
pulus tremuloides) van benőve, azonban jelentékeny 
kiterjedésű területek majdnem teljesen kopárak. A Dou- 
glas-fenyő (PseudotSuga taxifolia), az Abies coneolor 
és a Picea Engelmanni jól tenyésznek a rezgőnyárfa 
védelme alatt, később túlszárnyalják azt és így a tár
sulás vagy erdőtenyészeti típus jellegzetes képét nyújt
ják. A tűz által elpusztított területeken, hogyha azokat 
a rezgőnyárfa vagy pedig tölgy cserjés nem foglalja el. 
az említett tűlevelűek rendszerint gyengén tenyésznek.

A rezgőnyárfának hiánya nehezen magyarázható meg. 
Ez a fanem gyöksarjakból gyorsan nő, de éppúgy, a mint 
nem tűri a beárnyékolást, valamely más tenyészeti té
nyezőnek is kell még lenni, a mely reá kedvezőtlenül 
hat. Az a tény, hogy a tűlevelűek nem tudnak lábra 
kapni ott, a hol a rezgőnyárfa- vagy a tölgycserjés 
hiányzik, indító okul szolgált ahhoz, hogy a Fort Valley-i 
kísérleti állomáson 1911 óta kísérleteket végeznek azon 
czélból, hogy a tenyésztésre kedvező előfeltételek miben
létét megállapítsák. A magról való közvetlen nevelés 
rágás által okozott károk és egyéb kedvezőtlen körül
mények miatt sikerrel nem járt.

A rezgőnyárfának a Douglas-fenyő térfoglalására és 
,'úiayésztésére való befolyása a rezgőnyárfacserjékkel be
nőtt, valamint az azok nélküli területeken összehason
lítás tárgyává té tetett; kiegészítette ezt a fizikai ténye
zők vizsgálata is. Az eredmények a nyárfával borított 
területek kedvezőbb voltát azokkal szemben, a melyen 
nyárfa nem fordul elő, nyilvánvalóvá teszik.

A növények elhalása vagy senyvedése majdnem min
dig a vízhiánynak tulajdonítható, a mit igazol az is, 
hogy sok olyan egyed, a melyik a száraz időszak vége 
felé senyvedésnek indult, az esős időszak bekövetkezté
vel újra magához jött.

A talajnedvesség és párolgásnak a tenyészeti időszak 
egyes részeiben való vizsgálatából kitűnik, hogy utóbbi
nak sokkal nagyobb kihatása van, mint a talajnedves
ségnek és a talajban meglévő bő nedvesség mellett is 
pusztulás állhat be — a mint az 1913-ban történt — 
ha nem ügyelnek arra, hogy a tenyésztett fák elől a 
szabad transzspiváczió el ne zárassák.

Mindent egybevetve, beigazoltnak tekinthető, hogy 
a rezgőnyárfaállomány, ha a vele társult, illetve alatta 
tenyésző Douglas-fenyőállomány részéről igényelt talaj- 
nedvesség tekintélyes részét a maga számára igénybe 
veszi is, a Douglas-fenyő megtelepülését sokkal inkább 
előmozdítja, mint hogyha az illető területről hiányoznék.

A iák k em én ysége.
A bécsi tőzsde 1911-ben fakereskedelmi szokványainak 

(Wiener Holzhandels^. Usancen) revízióját ( határozván 
el, szükségesnek találta, hogy egyebek között a fák ke

ménység szerinti osztályozása szintén újból elbírálás alá 
vétessék. E végből a mariabrunni erdészeti kísérleti állomás 
véleményét kérte ki. Janka G., az intézet egyik vezetője, 
az osztályozásnak egyforma alapon való eszközlése érdeké
ben számos és nagy gonddal végrehajtott kísérleteket 
te tt, a melyek a fa faj súlyának száraz, nedves Ó3 légen- 
száradt állapotban való megállapítására, valamint a 
nyomási ellentállás és ebből eredő felületváltozásra ter
jedtek ki. A kísérletekhez 1504 darab 286 osztrák, magyar 
és idegen eredetű fafajt képviselő mintafa lett igény hé
vévé.

A keménység foka az által nyer kifejezést, hogy 
hány kilogrammnyi nyomás szükséges ahhoz, hogy 1 cm2- 
nyi körfelületű és ennek megfelelően 5-642 mm. sugarú 
vasrúd az ezen sugárral egyenlő mélységig be tudjon 
hatolni az illető fajú fa homloklapjába, vagyis arra a 
keresztmetszetet alkotó felületre, a melyre a nyomás a 
farostokkal párhuzamosan irányúi. Az idevonatkozó kísér
letek szerint a cm2-kénti nyomás:

Az 1. fokozatot képviselő igen lágy fáknál kevesebb, 
mint 350 kg.:

a 2. fokozatot képviselő lágy fáknál 351—500 kg.;
a 3. fokozatot képviselő mérsékelten kemény fáknál 

501—651 kg.;
a 4. fokozatot képviselő kemény fáknál 651—1000 kg.;
az 5. fokozatot képviselő igen kemény fáknál 1001 — 

1500 kg.;
a 6. fokozatot képviselő csontkeménységű fáknál 

több mint 1500 kg.
Lehető egyforma szárazsági fok plérése végett a fákat 

több éven át egyformán száraz környezetben tartották, 
ilyképpen azok nedvességi foka 12—13%, átlagosan 
pedig 12-8% volt.

A számos táblázat és diagramm által szemlélhetővé 
te tt kísérletek végeredményeképp a főbb fafajok kemény - 
ségi foka a következő:

1. fokozat: czirbolvafenyő. luczfenyő, fekete nyár, kis- 
levelű hárs, erdei fenyő, főz, jegenyefenyő, fekete fenyő.

2. fokozat: czédrus (nőnemű acajon), európai vörös
fenyő, hamvas éger, nyír, törpefenyő, mezgés éger, (euró
pai) Douglas-fenyő, boróka.

3. fokozat: gesztenye, platán, szőlő, fügefa, hegyiszil, 
czvprus, mogyorófa.

4. fokozat: bükkfa, kocsányos tölgy, közönséges 
veres berkenye, kocsánytalan tölgy, pitehpin, dió, kőris, 
juhar, szilvafa, gyertyánfa, mirtus, kökény szilvafa.

5. fokozat: som, olajfa, zanótfa, magyar tölgy, orgonafa, 
galagonya, vadrózsa, puszpáng, bruyére, amerikai vasfa.

6. fokozat: ceiloni ébenfa, quebracho, zöld ébenfa, 
gajakfa (Phillyrea válfaj). (Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézet Közleményei.)

A vö lg y zá ró k  h a lá sza ti h aszn osítá sa .
I r ta :  Sim onffy Gyula. (Folytatás.)

A mélyvizű természetes tavak átlátszósága általában- 
véve valamivel nagyobb, mint a völgyzáróké. A különb- 
Bég a kettő közt az, hogy az évi ingadozás a völgy-
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záróknál nem ju t annyira kifejezésre s hogy a legkisebb 
átlátszóság a völgyzáróknál a téli félévre esik.

így pl. a Forel által a genfi tóban (Svájc) végzett 
számos mérés átlagos eredménye az volt, hogy az át
látszóság

október—április közt 12*5 m.-ig terjedt 
május—szeptember közt 7‘3 » »

A víz kémiai összetétele. A völgyzárók vizének ké
miai (vegyi) összetételét számos vizsgálat útján állapí
tották meg, a mezőgazdasági kísérleti állomás, a «völgy
záró társaságok" és a környékben városok által fenn
tartott kémiai laboratóriumok. A kémiai vizsgálat kiter
jed t: a vizek lepárlási maradékára, klórtartalmára, ke
ménységére, mésztartalmúra, salétromsav és ammóniák 
tartalmára, kénsavára, oxigéntartalmára és oxigén fo
gyasztására stb.

Megállapítást nyert, hogy a hegyi-patak és völgy
záró vizének kémiai összetétele közt nincs lényeges 
különbség.

A természetes tavak vizének összehasonlításából pe
dig kitűnt az, hogy a völgyzárók vize oldott anyagok
ban sokkal szegényebb, mint a tavak vize.

Megállapítást nyert végül, hogy a víz lepárlási, il
letve összmaradékának mennyisége fordított arányban 
áll a víz mélységével, de természetesen csak azon tavak 
és völgyzáróknál, a melyek egymáshoz közel fekszenek 
és a melyeknek geológiai (földtani) alakulata ugyanaz.

A  víz bakteriológiája. Egyes völgyzáróknál, de kü
lönösen azoknál, a melyeknek rendeltetése, hogy ivó
vizet szolgáltassanak, a víz baktériumtartalmát napról- 
napra vizsgálni szokták. Mintát vesznek a patak torko
latánál, a völgyzáró felszínénél és 5 m. mélységben 
a felszín alatt; ezenkívül több helyen a patakot és a 
vízvezetéket is vizsgálják.

A völgyzárókat tápláló patakvizek baktériumtartalma 
egyenként és egymáshoz viszonyítva tág határok között 
ingadozik és a forrásvízhez képest lényegesen több bak
tériumot tartalmaz.

A baktériumszám rendes körülmények között télen 
és tavaszszal nagyobb, mint nyáron.

Az összefüggés a tápláló víz mennyisége és a bak
térium száma között elég világos, minél több a víz, 
annál nagyobb a baktériumok száma; a hol a nyári és 
téli félév tápláló vizének mennyisége közel egyforma, 
ott a baktériumok száma is kevés különbséggel ugyanaz. 
Hirtelen beálló áradások még emberek által nem lakott 
területen is nagyobb számú baktériumot ragadnak ma
gukkal, a mi természetes, ha meggondoljuk, hogy a ta
laj, a szerves élet mennyi baktériumot nevel, hiszen 
ezektől a föld felszíne úgyszólván teljesen át van itatva. 
Ebből a jelenségből magyarázható meg az is, hogy 
lassú, egyenletes és tartós esőzések alkalmával aránylag 
kisebb 6zámú baktériumot tartalmaz a patak, illetve a 
folyóvíz.

Ha ezek után még a völgyzárók különböző vízréte
gének baktériumtartalmát hasonlítjuk össze, azt talál
juk, hogy a felszínen és 5 méter mélyen vett vízpró
bák baktériumtartalma között nagy különbség nincs.

Előfordulhat az az eset is, hogy bármelyik réteg bak
tériumtartalma a másikat egyes hónapokban felülmúlja.

Előfordul, hogy a felső réteg néha nagyszámú bak
tériumot tartalmaz, különösen esős időjárás alkalmával, 
a midőn a csapadék a levegőben lebegő csirákat is 
magával ragadja. Máskülönben pedig a víz felszíne a 
por és egyéb lebegő szilárd részek által némileg min
dig szennyezettebb.
- Mindezekkel szemben a fenékvíz már lényegesen cse
kélyebb számú baktériumot tartalmaz.

A csiráknak ez a nagy leapadása komplikált folya
mat, a mely első sorban a leülepedésre vezethető vissza.

A táplálóvíz különösen esős időjárás alkalmával sok 
szilárd anyagot hoz magával, a melyek a baktériumo
kat leülepedés közben magukkal ragadják.

A leülepedés igen gyorsan megy végbe s a baktériu
moknak nagy tömege már a leülepedés tartama alatt 
megsemmisül.

Miután ezidőszerint a vízben végbemenő anyag
cserének minden egyes részletét még nem ismerjük, 
a kérdés magyarázatánál hypothezisekre (feltevésekre) 
vagyunk utalva.

A völgyzáróba jutó baktériumok számának csökke
nését az élelmihiánynyal hozzák összefüggésbe. A víz
ben oldott organikus (szerves) tápanyagokat az alsóbb
rendű növényi szervezetek (zöld algák), továbbá az ol
dott szénsavas vegyületeket az alsóbbrendű állatvilág 
közvetlen saját testének felépítésére használja fel. Ez 
a felhasználás igen nagymérvű lehet, úgy hogy a bak
tériumok (éhezése) elpusztulása következhetik be. Ezt 
a feltevést látszik támogatni az a tapasztalat, hogy 
a mikor a plankton nyáron maximális (legnagyobb) 
fejlődését elérte, ugyanakkor a baktériumok száma 
csekély.

Thienemann szerint a baktériumok számának csök
kenését a vízben végbemenő kémiai változások okozzák.

Egy másik tényleges oka a csökkenésnek az, hogy 
egyes planktonformák, mint p l  a véglények és a kere- 

j kés férgek határozottan baktériumfogyasztók. Ha ezek 
I nagy tömegben lépnek fel, a baktériumok számának 
I csökkenése is bekövetkezhetik. A hatás nagyságát azon- 
I bán nem ismerjük, mert ez többek közt az állati plank

ton táplálkozó képességétől is függ.
Végül a baktérium fogyásának oka lehet az is, hogy 

a völgyzáró medrének csekély iszapját az abban élő 
férgek, kagylók, de különösen a szunyogálezák milliárd- 
jai járják át s így ezek emésztőcsövén úgyszólván az 
egész iszapmennyiség átszűrődik, mely alkalommal 
a baktériumok a táplálkozás áldozataivá válnak.

Igen érdekesek azok a megfigyelések, a melyeket 
Thienemann azon kérdés tisztázása végett, hogy hon
nan származik a völgyzáró apró állatvilága (mikro- 
fauna) ? Következtetései e tekintetben a következők : 
A völgyzárót benépesítő apró állatvilág származhatik 
egyrészt a tápláló vízfolyásból közvetlenül, másrészt 
vele össze nem függő vizekből aktiv, illetve passzív át- 
település folytán. Vannak állati lények, a melyek csak 
a patakban, vagy csak a völgyzárókban (illetve ta
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vakban) és a melyek mind a két helyen előfordulnak, 
tehát afféle kozmopoliták, a melyek nem válogatósak, 
így pl. megállapította, hogy a patakokban 186, a völgy
zárókban 83, mindkettőben egyaránt 32 faj fordul elő.

A völgyzárók halfaunája. A völgyzárókba a halak 
vagy a tápláló vízfolyásból vándorolnak be, vagy pedig 
mesterségesen az ember telepíti őket be. Elképzelhető 
ugyan, hogy egyes halfajok ikráit (sügér, kárász stb.) 
a vízi madarak lábaik és tollazatuk közvetítésével szét
hordják, de azért a tulajdonképeni elterjedési mód 
a víziutakon való vándorlás marad. A völgyzáróknál is 
úgy, mint a természetes vizeknél, az uralkodó halfajok 
szerint szintájakat szoktunk megkülönböztetni. A völgy
zárók halászati hasznosítására használt halfajok két fő 
kategóriája szerint vannak salmonidás és pontyos völgy
zárók.

A salmonidás völgyzárók 3 csoportba sorozhatok:
a) A legmagasabban fekvőket kizárólag a sebes

pisztráng szintájának typikus halai lakják, ú. m. a se
bespisztráng, a botos kölönte (Gottus gobio L.), a fürge 
cselle (Phoxinus laevis Ágas) és a kövi csík (Cobitis 
barbatula L.). (Folyt, köv.)

A h iva tásos vadász fegyveréről.
Ir ta  : Schneider Árpád, főhadnagy.

Ismertetéseimben a hivatásos vadász részére figyelembe 
vehető többféle fegyverre terjeszkedtem ki, úgy az öböt, 
mint a rendszert illetőleg. Határozottan állíthatjuk, 
hogy a dupla- és a háromcsövű, vegyescsövű a hivatásos 
vadászok egy részének a legalkalmasabb fegyver. Gavallér 
vadásznál a költség mellékes, a hivatásos vadásznál 
érezhetően korlátoz s mégis a hivatásos vadásznak szabad 
a legcsábítóbb olcsó árajárflatnak legkevésbbé bebuknia, 
tekintve, hogy jól lövő, strapaképes puskára van szük
sége. Mit tegyen hát? Minden csábító ajánlattal szemben 
lássa be, hogy potom pénzért sem a kakasnélküli ejektoros 
dupla puska, sem a drilling jó nem lehet. A rendszer 
felette sokat tesz az árban; ejektor (tölténykivető) dupla 
puskánál például megbízható kivitelben- 150—180 K-s 
többletet jelent. A hivatásos vadásznak kiválóan meg
felel, ha kakasost akar, pl. egv «Bayardi> védjegyű (az 
Amiens Etablissements Pieper gyártmánya) dupla, kakas- 
nélküliben a Fabrique Nationale Liége kakasnélküli dup-

Xémet puskát is kapunk, pl. Simson Jáger (Rekord) 
záros kakasos duplát 1 2 0  márkás, kakasnélkülit 145 már
kás alapárban. Eme fegjrverek aczélanyaga kitűnő.. 
rendszerük — úgy a závár, mint a lakatok — megbízható, 
kipróbált. Tehát megvan a választék. A mi az aczél- 
anyagot illeti, bátran kijelenthetjük, hogy a hivatásos 
vadász messzemenően megelégedhet a Krupp, Erhard és 
hadseregi fegyvereink Böhler aczéljával, semmi oka 
Antinitekre meg Antikorrokra pályáznia, egyszerűen, 
mert számára semminemű számbavehető előnyük nin
csen, de viszont erősen igénybe vennék a zsebét. A nagy 
gyárak ̂  rossz aczélanyagot már csak azért sem használ
nak, mert a gyártásban a hibás alkatrészekből több kár

adódna, mint a mennyi haszonnal az anyagbeszerzés 
olcsóbbsága járna. Hírnevük sem engedi.
. A felsorolt gyártmányok a hivatásos vadász követel
ményének lövés tekintetében is teljesen megfelelnek.

A beszerzés történjen egy jónevű hazai czég útján. Az .ár 
ugyanaz marad, a garanczia pedig jóval nagyobb és közvetlen.

Az olcsó kézimunkára a hivatásos vadász mindig rá
fizet. Igen hangzatos, de már kopott csalétek.

A serétes Winchesterre sem fizet- rá a hivatásos vadász, 
akár kakasos, kakasnélküli vagy önműködő ismétlő.

Áttérve a vegyescsövűekre, eleve azzal kezdhetjük, 
hogy — fokozott óvatossággal viseltessünk, mert az olcsó 
kínálat javarésze szemét , szemét és ismét szemét. Természe
tes is, hogy olyan árért, melylyel még egy tűrhető qualitású 
serétes dupla sincsen megfizetve, vegyescsövűt, de különö
sen háromcsövűt adni — abszurd lehetetlenség. Füst
nélkülire belőtt serétes és golyóscső rendkívül szolid 
kivitelt igényel, golyólövésre pedig ma más lőpor számba 
se jöhet. Kijelentem, hogy a Rekord rendszer az egyedüli, 
melyben — egyszerű szerkezetét és tömör alkatát figye
lembe véve, — olcsó árért lehet füstnéküli lőporra, különö
sen ilyen lőporral és aczél, nikkel vagy rézburkolatos 
lövedékre szolid vegyescsövűt adni, duplát vagy hármast. 
A kakasos háromcsövű alapára így is 255—275 márka. 
A hivatásos vadászok nagy részének bizony kissé sok. 
De hát mondhatni, fél életre szóló beszerzés s mindig 
módjában leend az illetőnek a szállítóval fizetési meg
könnyebbítésben megállapodni, a nélkül, hogy valami 
részlethiéna karmaiba vetné magát, a ki gramofontól 
repülőgépig mindent hajlandó tízszeres árért szállítani — 
előnyös (?) élethossziglan tartó részletfizetésre.

A hivatásos vadászt, mint univerzális töltény, mely 
hazai viszonyunknak megfelelő, csupán két töltény érdekel
heti és pedig a 8 - 2  mm.-es hadseregi, vadászatra való 
lövedékkel és a 9-3x72 mm. vadásztöltény, mindkettő, 
de különösen az #utóbbi sokféle variálást enged meg. 
Magam ugyan jobban kedvelem a hadseregi töltényt és 
elsősorban ezt ajánlanám, de a mennyiben a 9-3x72 
mm.-est vláasztanók, úgy rendeljük a puskát a német 
lőszer- és fegyvergyárosok által megállapított Normal- 
hülsere, mert megbolondulásig variálták a hüvely és a 
lövedék méretezését egyes czégek, minden haszon nélkül 
óriási zűrzavart csinálva.

A serétes csövek legyenek chokefurattal, melyből 
a szükség esetén kielégítő találati biztonsággal lőhető 
Brenneke vagy Ideál. Semmiesetre se kívánjunk holmi 
haszontalan choke rifled stb., stb. furatokat, melyeknek 
semmi gyakorlati értékük nincsen. A golyós cső belövését 
se kívánjuk abnormis távolságokra, mert 100—200—300 
lépés több mint elegendő. Teljesen síma, fényes feketére 
páczolt külső kivitel felel meg ez esetben ízlésemnek leg
inkább, pisztolyfogásos, pofadéknélküli agygyal kapcso
latban. Akár a gyorsító (Stecher, Schneller) is elmaradhat. 
Egy ilyen egyszerű, de ízléses és megbízható kivitelű jó lö- 
vésű fegyver igazán strapaképes, hivatásos vadász kezébe 
való puska, kit Isten őrizzen holmi V ierlingektől, Försterqua- 
litátektől s más hangzatos Deckmantlis tákolmányoktól.

A hivatásos vadász erszényét meghaladja, de azért
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tudomása lehet róla, hogy drillingben is mesés luxus 
fegyvert lehet készíteni, kakasnélkülit, külön lakattal 
a serétes csövekhez és ejektorral, — mely csak úgy haji- 
gálja a kilőtt hüvelyt méterekre, mint egy angol ejektoros 
dupla, — külön és csakis szükség esetén feszítendő golyós 
lakattal s a galamblövőket szédületes módon megközelítő 
lőképességgel. Mese, ostoba naiv mese, mintha a vegves- 
csövűnek a serétet szükségképpen rosszabbul kellene 
lőnie. Kifogástalan szakavatott kísérletekkel beigazoló
dott, hogy jól lövő csövek csőpárrá illesztve is azok 
maradnak. A forrasztási felület különben is csak a kamra
részre és a torkolatra terjed s a felső és alsó sín igen kes
keny forrasztási részére. A csövek különben teljesen 
szabadok, kirezgésüket semmi sem gátolja. Ha a csöveket 
fel-alá mozgatjuk, olykor halk zörgést hallunk, melyet 
egy-két czinncsöpp okoz a csövek és sínek képezte zárt 
térben, mintegy bizonyítják, hogy ott üres tér van. 
Csupán a kamrarészen, tehát sínnélküli s torkolatlan 
szabad csőpár lövése sem jobb, mint az előbb leírt módon 
forrasztotté. Vegyescsövűeknél a golyós cső ugyancsak 
eme részekben lesz a seréteshez — vagy serétesekhez 
drillingnél — forrasztva és semminemű befolyást sem gya
korol. Másképpen állana, ha cső csőhöz, teljes hosszban 
lenne forrasztva; ez zavarná a lőképességet, még pedig 
mindkét csőét, akárcsak golyóscsőét a tetejébe forrasztott 
sín, a mely nélkül némelyek nem gondolják meglehetni.
A mai fegyveripar eme forrasztási módot egyáltalán 
nem alkalmazza, valamint csakis a csövek helyzetét 
gyakrabban változtathatni megengedő horganyforrasz
tást látjuk s csupán régebbi gyártású fegyveren a sárgaréz- 
forrasztást (a kamrarészeken még megvan az ú. n. Hart- 
loth, vagyis egy, de a sárgaréznél alacsonyabb hőfoknál 
olvadó ötvözet; ezt a csőkampók forrasztása kívánja; 
demibloc csőrendszernél, vagyis ha a kampó a csövekkel 
egy darabból áll. csakis horganyforrasztás szerepel). 
Az aczélcsövek kívánatos tulajdonságaikat, a keménységet, 
szívósságot, ruganyosságot, túlhevítés által elveszítenék, 
miért is a forrasztást külön szakavatott munkások igen 
nagy gonddal végzik.

A tárgyhoz térve, vegyescsövűnek csak oly jól kell 
lőnie a serétet, mint megfelelő árviszonyú duplának. 
Csakis füstnélkülire kipróbált fegyvert válaszszunk, még 
ha nem is lőnénk ilyennel, részint mert megbízhatók, 
másrészt mert soha nem tudni, hogy mikor óhajtunk 
áttérni használatára.

Hazai füstnélküli lőporaink teljesen kielégítők, szükség
telen, hogy a hivatásos vadász drága külföldire áhítozzon. 
Az ártöbblet nincsen ahányban a várakozással.

Meggondolt igények, jónevű czég s normális ár 
minőt jó qualitás kíván, — sokféle bosszúságtól, cserélge
téstől kímél meg s az ilyen fegyver olyan lesz, mint egy 
jó barát, megkedveljük s dehogy is adnánk túl rajtal

„Az Ei*dő“ 1 9 1 5 . évi tiszta jövedelm e.

Mint minden évben, úgy most is tájékoztatjuk lapunk | 
t. olvasóit «Az Erdő» 1915. évi jövedelméről és a lapból | 
származott tiszta jövedelemből alakított s az «Országos j

Erdészeti Egyesület) által kezelt alapnak 1915. év végén 
mutatkozott vagyonáról, mert mint tudjuk, ez az alap 
«Az Erdő-»re előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök 
javára fog szolgálni.

Lapunk, mely 1907. év elején indult meg, a kezdet 
nehézségei következtében az első két évben nemcsak hogy 
jövedelmet nem hajtott, hanem fenntartására az «Országos 
Erdészeti Egyesület) rá is fizetett. Azóta azonban lapunk — 
daczára a csekély évi 4 K előfizetési díjnak, a melyet a 
megdrágult anyag és munkabérek daczára sem emel
tünk — évről-évre tiszta haszonnal zárul. Ez a haszon a 
múlt évben, a megelőző évekhez képest némi csökkenést 
mutat, a mi egyrészt a háborús viszonyokban, másrészt 
pedig — mint már említettük — az ebből kifolyólag meg
drágult anyag és munkabérekben leli magyarázatát.

Lapunk tiszta jövedelme volt:

1909. évben........ . 316 K 6 8  f 
. .  1.269 » 61 »
. .  1.753 » 46 »
. .  3.051 » 79 »
..  2.857 »> 90 »
..  3.682 » 69 »
.. 1.988 »> 24 »>

Összesen:.. . .  14,920 K 37 f

Hozzáadva az időközi kamatokat (le
vonva ebből a háború által kárt szenve
dett előfizetőink és azok családtagjai
közt kiosztott 1500 K segélyt)............ 1,135 K 95 f
Az alap vagyona 1915. év v égén ........  16,056 K 32 f-t
te tt ki, vagyis az 1914. év végével ki
mutatott ................................................. 14,000 K 08 f
vagyonnal szemben az alap tényleges 
szaporodása 1915. évben .....................  2,056 K 24 f

Gazdasági tanácsadó.
Hogyan neveljük a méhanyákat? A méhtenyésztésnél 

| nemcsak az fontos, hogy kiterjedt virágos mezőink legye
nek, hanem az -is, hogy mindig népes családokkal rendel- 

■ kezzünk, a melyek teljes mértékben képesek kihasználni a 
mezőt. Sőt szorosan véve az erős családok még fontosab
bak, mert ha népes családokkal rendelkezünk, még gyé
rebb virágzásnál is jobb eredményt érhetünk el, mintha 
méhek helyett csak virág volna sok.

Egy jó  népes család, tisztán csak az akáczvirágból is 
15—20—25 kgr. mézet képes hordani; ha pedig állandó 
jóhordású vidéken vagyunk, a hol az akáczon kívül 
bőven virágzik a hárs, tisztesfű stb. is, ott 50 -60  kilogram
mot is képes egy család őszig behordani, a gyönge nép- 
telen családok azonban alig tudják egész nyáron át téli- 
szükségletüket begyűjteni. Ezért minden méhész arra 
törekedjék, hogy állandóan fiatal anyák legyenek a 
családbknál, a melyek jól győzik a petézést. Az anyák, 
mint tudjuk, 4 - 5  évig is elélnek, de a negyedik évben 
már nagyon hézagosán petéznek; ezért ne várjuk meg, 
hogy még a negyedik évben is ő boldogítsa családi örömek
kel a népet, hanem már e harmadik évben fogjuk ki a
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kaptárból és adjunk be helyette egy fiatal termékeny 
anyát, a mi aztán majd lerak évente 1 0 0 — 1 2 0  ezer petét 
is és így nem néptelenedik el a család.

Néha maguk a méhek is szoktak anyát cserélni, de 
csak akkor, a mikor már annyira megöregedett a régi, 
hogy nem képes a család fejlődését előbbre vinni. Ameriká
ban pl. nem tűrnek meg egyetlen egy anyát sem két évnél 
tovább, hanem állandóan bőpetéző anyákkal méhész- 
kednek. Igaz, hogy Amerika erre jobban van berendezve, 
mint mi, mert o tt külön méhanyanevelő-telepek is van
nak, a honnan könnyűszerrel lehet az anyákat beszerezni. 
Ezenkívül van még nekik külön fedeztető-állomásuk is 
(újabban van már fedeztető-állomás Svájczban és Német
országban is), miáltal az anyanevelés nagyon meg van 
náluk könnyítve, mert köztudomású, hogy az anya
nevelés könnyű, de a megtermékenvülésre való kirepülés
nél a legtöbb királynő elpusztul. Hogy ez elpusztult 
anya hiányokon minél előbb segíthessünk, föltétlenül 
szükséges, hogy az anyanevelőkben anyákat neveljünk, 
a honnan minden alkalommal pótolhatjuk a hiányt.

Az anyanevelést leghelyesebb május elején megkezdeni, 
a mikor már akad a törzsek között imitt-amott egy pár 
népes család, ezekből ne sajnáljon a méhész egyet, vagy ha 
nagy az állománya két családot is anyanevelésre fel
használni, a következő módon:

Egy szép napon vegyük el egy népes családtól az 
anyát s helyezzük el méhekkel együtt, az anyanevelőbe, 
vagy egy üres kaptárba s tegyünk még hozzá ugyanattól 
a családtól egy másik lépet is, méhekkel együtt, végül 
még egy mézeslépet is és takarjuk be jó melegen. Az árván 
maradt család pár nap múlva hozzáfog több lépen anya
bölcsőket építeni és a midőn már az építés úgy nvolcz 
nap múlva megtörtént, nézzük meg és azokat a lépeket, 
melyeken szép nagy anyabölcsők vannak, méhekkel 
együtt rakjuk át külön-külön egy-egy anyanevelőbe s 
minden anyanevelőbe helyezzünk el még egy másik 
lépet is méhekkel együtt, valamint elegendő mézzel is 
lássuk el az anyanevelő kis családokat és takarjuk be 
őket jól. Később, ha a szükség úgv kívánja, még üres 
lépeket is adhatunk nekik. A mikor már az anyabölcsőket 
mind elszedtük a családtól, adjuk vissza neki a régi 
anyát, a melynek elég bő tere lesz újból, a régi otthonban 
petéit minél sűrűbben lerakni.

Az anyabölcsők közül mindig csak az apraját metéljük 
le, a szép nagyokat pedig hagyjuk meg, mert néha az is 
előfordul, hogy a bölcsőnek a tartalma teljesen kiapad; 
így azonban lesz még miből kikelni az anyáknak. Ha csak 
egy-két lépen építene az árván maradt család anyabölcsőt, 
akkor azt a lépet, a melyen a legtöbb anyabölcső van, 
ne vegyük el, hanem hagyjuk meg a törzsnél és az anya
bölcsők befedésétől számítva, nyolcz nap múlva vizsgál
juk át a családot; ekkor ugyanis már kelnek a fiatal anyák 
s ilyenkor ha ügyeskedünk, több kikelt fiatal anyát is 
foghatunk, melyeket méhekkel együtt szintén az anya
nevelőkbe rakhatunk.

Ha volnának anyátlan családjaink, az anyák pedig 
még nem bújtak volna ki minden bölcsőből, akkor seperjük 
le ezekről a lépőkről a méheket s helyezzük be az anyátlan

családokhoz, a hol 2 — 8  óra múlva már kikel a fiatal 
anya; ha van még a lépen kikeletlen bölcső, azt tovább 
tehetjük egy másik anyátlan családhoz; ezt addig ismétel
jük, a  míg a szükség kívánja. Ha anyátlan családunk 
nincs, vagy nem akarunk a fent elmondottak szerint 
bajlódni, akkor a ki nem kelt bölcsők végét éles kés hegyé
vel felhasítjuk, mire az anya kifut a czellájából s méhek
kel együtt áttehetjük az anyanevelőbe.

Hogy a felvagdcsandó anyabölcsők eléggé érettek-e 
(16 nap után) vagy sem, arról a következőképen győződ
hetünk meg: ha a bölcső vége pergamentpapirhoz hasonló 
száraz, akkor már teljesen megért benne az anya, csakhogy 
nem mer előjönni, mert fél a megöletéstől, míg ha a bölcső 
hegye puha, mint a viasz, akkor még nem érett a bölcső 
tartalma, miért is ezeket abból a czélból, hogy az anyákat 
felhasználjuk, nem ajánlatos felvágni.

Az anvbölcsőket még úgy is felhasználhatjuk az anyát
lan családoknál, hogy azt egy darab léppel együtt éles 
késsel együtt kivágjuk és annál a családnál, a hová be akar
juk helyezni, egyik lépen ugyanakkora hézagot vágunk, 
a melybe a kivágott anyabölcsőt könnyűszerrel bele
helyezhetjük, a hol aztán minden baj nélkül fog az anya 
kikelni. Az anvabölesős lépet mindig a fészek közepébe 
helyezzük el. Iynácz Sándor.

Miképen akadályozhatjuk meg. hogy tyúkjaink félre- 
tojjanak? Igen sokszor lehet azt a panaszt hallani, hogy 
a baromfiak tojásaikat nem a fészekbe, hanem valamely 
félreeső helyre rakják, úgymint: bokrok közé, pajtákba 
stb., hol azután a tojások a legtöbb esetben el is kallódnak.

A tvukok ezen gyakori rossz szokásának a tenyésztők 
az okai, mivel nincsenek tekintettel a tyúkok elhelyezésére, 
hanem azokat, mint a hogy a legtöbb helyen észlelni lehet, 
szűk ólakban tartják, hol azután a tyúkoknak este elülés 
alkalmával a helyükért viaskodniok kell, úgy hogy a 
gyengébb állatok épen e miatt az ólakba nem is fognak 
merni bemenni, hanem fákat és más egyéb helyeket 
fognak éjjeli szállásnak kiszemelni.

így természetesen tojásaikat sem fogják az ólakban 
elhelyezett fészkekbe rakni, hanem azokat úgy félre 
fogják tojni, hogy azokra senki sem lesz képes reábuk
kanni.

Az a tenyésztő, a kinél ez a baj előfordul, ez ellen a 
legjobban úgy védekezhetik, ha állatkáit- tágabban helyezi 
el; általánosságban 1 négyszög méterre 4 —5 tyúkot lehet 
számítani, ennél többet nem, mivel az már azután szoros 
elhelyezésnek tekinthető.

A fentieken kívül e baj előidéző oka az ólak czél- 
szerűtlen berendezésében is kereshető, mert alacsony, 
dohos, sötét vagy különösen légvonatos ólakban, ha azok 
padozata még piszkos is stb., a baromfiak nem fognak 
szívesen tartózkodni. A tojó és csapófészkek is hozzá
járulhatnak e bajhoz, mert a magasabban (nem a földön) 
elhelyezett fészkekbe a tyúkok felnek bemenni, különösen 
a nehezebb fajták és így természetesen tojásaikat ismét 
csak minden el nem képzelhető helyre fogják tojni.

Ügy a tyúkok, mint a kacsák és libák is tojásaik 
lerakására lehetőleg a félreeső sötétebb helyeket keresik,
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ezért a fészkeket tanácsos az ólak sarkaiban elhelyezni, 
mivel ezek a helyek félreesnek és elég sötétek is. Gondos
kodni kell arról is, hogy elegendő' fészkek álljanak rendelke
zésre, mert ezek hiányában is kénytelenek az állatok 
tojásaikat félretojni.

Legczélszerűbb 2—3 tojóra egy fészket számítani: 
mivel a tojók többnyire egy és ugyanazon fészket szeretik 
felkeresni, ha megszokott fészkük le van foglalva, akkor 
tojásaikat ismét valami félreeső helyen fogják letojni.

A fészkeknek épen úgy mipt az ólaknak élősdiektől 
menteseknek kell lenniük; mert ellenkező esetben azokat 
a baromfiak nem fogják felkeresni.

Végül még felemlítjük, hogy fészkekül csakis csapó- 
fészlieket használjunk, mert csak ezek és a baromfiakon 
lévő lábgyürűk segélyével vagyunk képesek mindig 
nyilvántartani, hogy melyik tyúkunk milyen tojó. A 
csapófészkekbe a tojók maguktól mehetnek be, de ki
jönni onnan már nem tudnak, úgyhogy azokat a csapó
fészkekből ki kell venni, a mikor Vlábgvürű számuk mind
járt meg is tekinthető. A csapófészkeket naponta legalább 
is négyszer kell megtekinteni, hogy az azokba bebújt 
tyúkokat minél előbb kiszabadítha ssük. A kivételnél a tojók 
lábgyürű számai azután a tojásnyilvántartási naplóban 
elkönvvelendők, úgyszintén a tojásokra a letojás napja 
ráírandó ; így pontos adataink lesznek arra nézve, 
hogy melyik egyed havonként, vagy évenként hány tojást 
termelt és melyiknek tartása fizetődik ki, vagy melyik 
fogyasztja hiába a takarmányt.

Azok a tenyésztők, a kik a fenti utasításokat be
tartják, biztosak lehetnek arról, hogy tojóik tojásaikat 
nem fogják félretojni. Bászel Elek.

Trágyagödrök körülültetése. Trágya dombok körül- 
ültetésére a legalkalmasabb fenemek a következők:
1. A fehér nyár tPopulus alba L.), mely ugyan nem lomboso- 
dik korán, de erős trágyázást is kibír. Természetesen 
éppen úgy, mint más fát, ezt sem szabad a trágyalé 
közepébe ültetni. Ha a trágyagödör körül van falazva, 
vagy ki van falazva, akkor éppen legalább 1.5—2 m. 
távolságra kell a fát a faltól ültetni, mert máskülönben 
gyökereivel csakhamar felemeli a falat s azon repedéseket 
idéz elő. 2. A fekete nyár (Populus nigra L.) a mely nem
csak érzéketlen a túlsók trágyáié iránt, hanem ennek 
hatása alatt még üdébben fejlődik. 3. A füzek közül a 
legalkalmasabb a fehér fűz (Salix alba L.), a mely csak
hamar nagy és terebélyes fává fejlődik s különösen faj- 
változatával a sárfűz-zel (Salix vitellina L.) egyúttal 
diszítőleg is hat, bár mindenesetre csak meglehetősen 
gyéren árnyékol. 4. A nayylevelű hárs (Tilia platyphyllos 
Scop). 5. A gesztenye. 6 . A dió. Ha ezeket a fákat a trágya
dombok körül, de leginkább azok déli oldalán elültetjük, 
úgy azok ott igen szépen fognak fejlődni s rövid idő alatt 
meghálálják a trágyának nyújtott védelmükkel az ülteté
sükre fordított költségeket.

Hogyan mutatkozik gyümölcsfáknál a trágyaszükség
let. Az olyan gyümölcsfák, a melyek nem kapnak a talaj
ból elég tápanyagot, gyengén fejlődnek, mohosak és

terméketlenek lesznek. Mivel azonban ez akkor is be
következik, ha a gyümölcsfának akár a talaj, akár a 
kiima nem megfelelő, azért ez még nem biztos jel arra, 
hogy a gyümölcsfák tápanyag-szükségletben szenvednek. 
Felismerhető azonban a trágyahiány a gyümölcsfák 
tányérjain levő fű fejlődéséből. Ha az itt növő fű kevés, 
rossz, vagy éppen savanyú, az biztos jele annak, hogy a 
talaj tápanyagokban szegény s különösen hogy mészben 
ki van merülve. Ilyenkor bőségesen kell trágyázni, de 
nem csupán trágyalével — mint ezt sokan teszik — hanem 
Thomasliszttel és mészszel is.

A gyümölcsfáknak sok mészre van szükségük; ha 
gyümölcsfát elégetünk, úgy a visszamaradó hamunak 
1/ 3 része mész, a mi annak a jele, hogy a gyümölcsfák a 
talajból sok meszet vesznek fel; ezért bőségesen kell a 
gyümölcsfákat mészszel trágyázni. Gyümölcsfák alatt 
ritkán lehet lóherét találni, mert a lóhere csak ott nő 
a hol elég mész áll rendelkezésére.

Legjobb a gyümölcsfákat istállótrágyával és mész
szel, vagy pedig trágyalével, Thomasliszttel és mészszel, 
vagy általában olyan trágyával trágyázni, a mely nitro
gént, foszforsavat, meszet és kálit tartalmaz. Ilyen trágyá
val trágyázzunk addig, a míg a fa körül bőségesen nő 
a némi lóherével kevert fű.

Bélkorhadt gyümölcsfák kezelése. Lélkorhadt gyümölcs
fákat még évekig fentarthatunk, ha a korhadás alatt, a 
törzsbe ferdén felfelé, egészen az üregig egy lyukat fúrunk, 
hogy azon keresztül az üregben levő nedvesség, mely a 
fa további korhadását csak elősegíti, lefolyhasson. A korha
dás felső nyílására szegezünk egy deszkácskát, vagy a mi 
még jobb, egy pléhdarabot, hogy a nedvességnek a fába 
való további behatolását megakadályozzuk. A mikor 
alul már semmi nedvesség se szivárog, töltsük ki az üreget 
kőszénhamuval s azután úgy alúl, mint felül a nyílásokat 
ismét zárjuk el.

Gyakran a fák sebe oldalt is nyitva van. Ha az ilyen 
fákat meg akarjuk menteni, úgy a fa korhadt részeit 
kaparjuk ki, az üreget pedig töltsük be utczai sárból és 
mészből álló keverékkel, a mit előbb kátránynyal, vagy 
czementtel összegyúrtunk. Az így kezelt fák gyakran 
még évekig teremnek.

Különfélék.
Halálozás. Krasznikvajdai Szentimrey Dániel m. kir. 

főerdőtanácsos, a máramarosszigeti kir. erdőfelügyelőség 
vezetője tevékeny és munkás életének 57., állami szolgálatá
nak 33. évében, márczius hó 31-én meghalt.

özvegyek és árvák háborús segélye. A pénzügyminisz
ter a háború által előidézett rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel elhatározta, hogy az állami és vármegyei 
alkalmazottaknak olyan özvegyei és szülőtlen árvái, a luk 
a hábörú fotytán különösen nehéz helyzetbe jutottak, a 
vagyontalan állami tisztviselők és árvái felsegítésére 
szánt alapból egyszeri és egyszer és mindenkorra szóló 
segélyben részesüljenek..

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



7—8. sz. AZ ERDŐ.

A segélyezés feltételei és módozatai a következők: 
Segélyt ez alkalommal magyar állami hatóságoknál, 
hivataloknál, intézeteknél és vállalatoknál, továbbá a 
vármegyéknél bármely javadalmazás mellett alkalmazva 
volt tisztviselők, tanárok, tanítók, díjnokok, altisztek 
vagy szolgáknak állandóan az ország határain belül 
tartózkodó özvegyei és árvái kaphatnak, még pedig 
tekintet nélkül arra, hogy élveznek-e ez idő szerint vala
mely állami, illetőleg vármegyei ellátást, özvegyi nyug
díjat, kegybért, kegydíjat, nevelési járulékot, életjárade
kot, vagy sem, továbbá tekintet nélkül arra, hogy az 
özvegy, vagy szülőtlen árva által élvezett állami, illetve 
vármegyei ellátást valamely költségvetési cím, vagy vala
mely alap terhére fizetik-e ki.

A segélyt csak olyan vagyontalan özvegy vagy bár
mely korú vagyontalan szülőtlen árva kapja meg, a ki 
az 1915. vagy 1916. évben költséges gyógykezelést igénylő 
betegségben szenvedett és a ki ezt hiteles orvosi vagy 
gyógyszertári számlákkal igazolja, vagy a ki a háború 
vagy más elemi csapás folytán ingóságaiban érzékeny 
károsodást szenvedett és a ki ezt hatósági bizonvítvány- 
nyal igazolja, vagy a ki saját magán felül legalább még 
két keresetkép télén, vagy önálló kereset, vagy jövedelem
mel nem rendelkező családtagot ta rt el és a ki ezt hatósági 
bizonyítvány nyal igazolja.

A vagvontalanságot is minden estben külön hatósági 
bizonyítványnval kell igazolni. A segély iránti kérvénye
ket a magyar királyi pénzügyminisztériumhoz czímezve 
közvetlenül az Állami Tisztviselők Országos Egyesületé
hez (Budapest, II., Főherczeg Albrecht-út 11.) legkésőbb 
1916 május végéig kell elküldeni. A kérvényben a segélyt 
a vagyontalan állami tisztviselők özvegyei és árvái fel- 
tegítésére szánt alapból kell kérni és csatolni kell hozzá 
az összes okmányokat. A kérvény és a mellékletek bélyeg
mentesek.

Vezérfonál a vizslaidomításhoz czímmel könyvet írt 
lovag Kerpely Béla, az ismert vadászíró. Röviden, könnyen 
érthetőleg sorolja fel a vizslák idomításának módját, 
adva olyan utasítást, a mely a czélnak minden tekintet
ben megfelel. A kötetet, a melynek egy korona az ára, 
a Franklin Társulatnál (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.) 
lehet megrendelni.

Gumi tárgyak konzerválása. A gumiból készült tárgya
kat időnkint jól be kell kenni gliezerinnel, mert ez az 
egyedüli olaj, a melyik a gumit nem támadja meg; a 
petróleum, zsír, stb. árt a guminak.

Kérelem <Az Erdő) t. olvasóihoz. Az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület igazgatósága (Budapest, IX., Köz- 
telek-u. 8 . sz.) arra kéri «Az Erdő» t. olvasóit, hogy a ki 
valamely nagyobbméretű barlangról tud, lenne szíves 
annak talajából a felszín alól / 2 méter mélységből,lehető
legtöbb pontról vett / 2 kg. súlyú mintát az ő költségére 
postán beküldeni s lehetőleg azt is közölni, hogy a barlang 
belső mérete milyen nagy, milyen hosszú és széles s hogy a 
legközelebbi út, illetőleg ettől a vasúti állomás mennyire van.

01

A kérelem czélja az, hogy az egyesület tájékozást 
szerezzen arról, vannak-e hazánkban oly barlangok, 
melyek' talaja ősállatok maradványait tartalmazza, na
gyobb phosphatmennyiséget rejtenek magúkban, a mely 
a mai viszonyok között a földek trágyázására volna fel
használható.

Ily barlangok azonban a tudományos kutatás szem
pontjából is igen fontosak lévén, részünkről feltétlenül 
szükségesnek tartjuk, hogy a gazdasági egyesületen kívül 
(próbák nélkül) egyidejűleg a m. kir. földtani intézet 
(Budapest VII., Stefánia-út 14. sz.), a Természettudo
mányi Társulat (VIII., Eszterházy-u. 14/16. sz.) és a föld- 
mívelésügyi ministeriumnak a természetvédelmi intéz
kedésekkel megbízott erdészeti főosztálya (V., Zoltán-u. 
16. sz.) is értesíttessék, hogy a trágyanyerő ipar érdekei 
a tudományos érdekekkel összeegyeztethessenek.

Elfogott hadifoglyok. Mihajlovits János 60 éves m. kir.

főerdoőr a bezdáni m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó 
«Sziga-sziget» nevű védkerületében f. évi márczius hó 
28-án két orosz hadifogoly szökevényt elfogott s Monostor
szeg községben lévő csendőrörsnek átadott.

A szökevények a stájerországi knittelfeldi fogolytábor
ból szöktek meg, útirányuk Románia volt s onnét akartak 
átmenni Bukovinába, de 21 napi bolyongás után a sziga- 
szigeti vizek közé keveredtek s nyakig vizesen hurokra 
kerültek. Az egyik Alexej Mihajlenkó őrmester s Buko
vinába való, a másik Dániel Filipenkó a munkásosztály
hoz tartozik s Oroszországból való.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Nyugtázás: A Szövetség pénztárába f. évi április hó 
1 -én tagsági díjat fizettek:

1915. év I I . felére: Medriczky János, Lichner János, 
Stubna János, Simsik János, H avran János, Varga Miklós, 
Kocsis Lajos, Garzsik Artúr, Szikora Sándor, Szabadi 
József, Gr'andtner István, Kovácsik József, Hugyecz 
Jápos, Baballa András, Murgas János, Skultety József, 
Kaliczky Gusztáv, Kliment Ede, Csunderlik István, 
Zárván Pál, Szurovy Samu, Simsik Mihály, Kliment 
János, Lőrincz István, Jablonka Géza, Babják János, 
Horváth István, ifj. Lehoczky Jenő, Benkovits Pál. 
Babják Vendel, Kolpaczky Ignácz, Wlaszky György, 
Sperka József, Gasparik Gábor, H avran József, Rostár 
József, Krumm Kálmán, Szmida János, Riboss György, 
Dobál Perencz, Michelcsik János, Démuth József, Hegyi 
Pál, Svidrányi Rezső, Bobok Mihály, Sovcsik János, 
Krebasz Ede, Ringler Antal, Dekker Antal, Baczusán 
Mihály, id. Szabadi József, id. Lehoczky Jenő, Mudrák 
György, Fukasz Rezső, Tomajka Mátyás, Kohutyik 
József, Májer Ede, Bavelaqua Imre, Haluska János, 
Zahoránszky Ferencz, Schlosser József, Szeleczky András, 
Pittner György, Pollák Mihály, Licsko Simon, Polónyi 
Antal, Dvareczky Károly, Kolléga László, Szartorisz
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Ede, Steller József, Chmelik András, Fukasz Gyula, 
Kossik János, Longauer Sándor, Gerlei Géza, Sucha Sán
dor, Havran József, Reimann János, Jancsy Győző, 
Schmidt Fajlik József, Izsainszkv Antal, Szuehár József, 
Spissák Lajos, Schwarcz Gyula, Sucha Béla, Schrötter 
Emil, Fukasz János, Gerlei Ferencz, Miszták István, 
Stupiczky Lajos, Steller János, Herchl István, Viszkocs 
József, Garami József, Gazsó János, Nemcsok János, 
Bobun József, Szmida András, Démuth Antal, Herchl 
János, Longauer Gyula, Stamm György, Steller Márk, 
Szászik Ignácz, Kliment István, Puabis Mihály, Mar- 
csinko András 2—2 koronát.

Kérelem : A Szövetség pénztárnoka felkéri a t. tagokat, 
hogy hátralékos tagsági díjaikat a Szövetség pénztárába 
mielőbb befizetni szíveskedjenek.

Hivatalos közlemények.
A m. kir. minisztériumnak 981/191G. M. E. számú rende

leté az állami alkalmazottak által hivatalos kiküldetéseik 
alkalmával a szabályszerű útilletményeken felül napi
díj pótléknak és fuvarpénzpótléknak felszámítása tár
gyában.

Az állami alkalmazottak által hivatalos kiküldetéseik 
alkalmával a szabályszerű útiilletményeken felül napidíj- 
pótléknak és fuvarpénzpótléknak felszámíthatása tárgyá
ban, a m. kir. minisztertanácsnak 1916. évi márczius hó 
14-én hozott határozata alapján a következőket rendeli:

1. Azok az állami alkalmazottak, a kik — a hivatalos 
kiküldetések alkalmával járó illetményekről szóló s 
reájuk nézve érvényes szabályzat szerint — hivatalos 
kiküldetéseik alkalmával napidíjakat, illetőleg fuvarpénzt 
számíthatnak fel, mindazoknál a hivatalos utazásoknál, 
a melyek a jelen rendelet keltének napját követőleg 
érnek véget, a jelen Rendelet hatályonkívül helyezéséig, 
a szabályszerű napidíjon, illetőleg fuvarpénzen felül, az 
alábbiak szerint napidíjpótlékot, illetőleg fuvarpénz
pótlékot is felszámíthatnak.

2. Napidíjpótlékot. minden olyan nap után lehet 
felszámítani, a mely után egész (teljes vagy mérsékelt) 
napidíj jár és pedig:

a) négy (4) korona napidíjpótlékot számíthat fel 
az a tisztviselő (a gyakornokot is ideértve), a kinek 6  K 
teljes, vagy 7, 8 , 10, 18 vagy 16 K teljes vagy mérsékelt, 
vagy 21 K teljes napidíjra, valamint az a díjnok, a kinek 
4 K napidíjra (napidíjpótlékra) van igénye,

b) három (8 ) korona napidíjpótlékot számíthat fel 
az az altiszt vagy szolga, a kinek 3 vagy 4 kor. teljes 
vagy mérsékelt napidíjra van igénye.

Az a tisztviselő, a kinek 21 koronánál nagyobb teljes, 
vagy 16 koronánál nagyobb mérsékelt napidíjra van 
igénye, napidíjpótlékot nem számíthat fel.

3. A 2. pont alatt említett négy, illetőleg három korona 
napidíjpótlék olyan esetekben is csak egyszeres összegben 
számítható fel, a melyekben másfélszeres, illetőleg kétszeres 
napidíj felszámításának van helye.

Olyan esetekben pedig, a melyekben a 2. pont alatt

említetteknél kisebb összegű napidíjak, vagy csak fél- 
napidíjak számíthatók fel, napidíjpótlékot egyáltalán nem 
lehet felszámítani.

4. A hosszabb ideig tartó hivatalos kiküldetéseknél 
a napidíjak helyett járó kiküldetési pótlék összegének 
megállapításánál, a napidíjpótlékot nem lehet számításba 
venni.

5. Kilométerenkint harminez (30) fillér fuvarpénz- 
pótlékot számíthat fel az a tisztviselő (a gyakornokot is 
ideértve), a kinek a reá nézve érvényes utiilletmény- 
szabályzat szerint, a tengelyen te tt utak után kilométeren
kint 40, 50, 60, 70 vagy 90 fillér (teljes vagy mérsékelt) 
fuvarpénzre van igénye, de csak olyan utak után, a me
lyeknél a tisztviselő a fuvart tényleg igénybe is vette.

A díjnokok, altisztek és szolgák kilométerenkint húsz 
(2 Ó) fillér fuvarpénzpótlékot számíthatnak fel, ha fuvar- 
pénz felszámítására egyébként is jogosultak, de csak olyan 
utak után, a melyeknél a fuvart tényleg igénybe is vették.

A kilométerenkint 90 fillérnél nagyobb fuvarpénzre 
igénynyel biró tisztviselők fuvarpénzpótlékot egyáltalán 
nem számíthatnak fel.

6 . Sem a napidíjpótlék, sem fuvarpénzpótlék fel
számításának nincsen helye az áthelyezés folytán szük
ségessé vált átköltözködéseknél, valamint olyan esetekben 
sem, a mikor az alkalmazott a hivatali székhelynek 
ellenséges megszállása vagy annak veszélye folytán, akár 
saját személyét illetőleg, akár családja után napi díjakat 
vág;/ utazási költségeket számíthat fel.

7. Az az alkalmazott, a ki a fentiek szerint napi
díjpótlékot számíthat fel, lakás, fűtés, világítás, kiszolgálás 
és egyéb ellátási vagy kényelmi kiadást nem számíthat 
fel, s ilyen kiadásoknak felszámítására, a jelen Rendelet 
hatályon kívül helyezéséig külön engedély sem adható.

8 . Az utazási átalányt élvező alkalmazottak, a kik 
az utazási átalány mellett sem napidíjakat, sem fuvarpénzt 
nem számíthatnak fel, fuvarpénzpótlékot egyáltalán nem, 
napidíjpótlékot pedig csakis abban az’esetben számíthat
nak fel, ha tényleg több napot töltenek hivatalos kikül
detésben, mint a mennyire az utazási átalány ellenében 
kötelezve vannak és csakis a kötelezőleg megállapított 
napok számát meghaladó napok után.

9. Az utazási illetményeknél az állami alkalmazottak 
egyes csoportjai részére, akár az egész országra, akár 
csak egyes vármegyékre nézve eddig akár a háború 
tartama alatt, akár ezt megelőzőleg bármily czímen esetleg 
engedélyezett pótlékok és feljavítások mindazoknál a 
hivatalos utazásoknál, a melyek a jelen Rendelet kelté
nek napját követőleg érnek véget, hatályukat vesztik.

Budapesten, 1916. évi márczius hó 23-án.
Gróf Tisza István s. k.

Rendelet.
47004/1—A.

1916.
(Erdőgazdasági munkásoknak és alkalmazottaknak a nép

felkelői szolgálat alóli felmentése ügyében.)
A honvédelmi miniszter úr a tűzi-, bánya- és talpfa
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termelésnél, valamint, a fűrészeknél alkalmazott meg
határozott időre felmentett népfelkelésre kötelezett erdő- 
gazdasági munkásokat és alkalmazottakat, a kiknek 
felmentése folyó évi március 30-ika előtt letelne, hivatalból 
folyó évi június hó 30-áig felmentette.

Az érdekeltek erről a legczélszerűbb módon azonnal 
értesítendők azzal, hogy a felmentésnek hivatalból történt 
meghosszabbítása a honvédelmi miniszter űr idei 5700. 
elnöki számú rendeletére való hivatkozással az illetők 
igazolványi lapjára folytatólag a községi elöljáróság, 
illetőleg városi hatóság által lesz rávezetendő.

Földmívelésügyi miniszter.
*

K ö rre n d e le t v a la m e n n y i k in c s tá r i  e rd ő ig a zg a tó sá g 
n ak , fő e rd ő h iv a ta ln a k  és e rd ő h iv a ta ln a k .

(Az államerdészeti nyugdíjasok és illetve nyugbéresek részére 
árjegyzéki áron engedélyezett tüzifamennyiség kiszolgáltatása tá r

gyában).

Felmerült esetből kifolyólag értesítem az igazgatási 
hivatalt, hogy az 1915. évi 109868. és 134316. számú 
körrendeleteimben* tárgyalt államerdészeti nyugdíjasok 
és nyugbéresek részére árjegyzéki áron engedélyezett 
tüzifamennyiségek csak azoknak szolgáltathatók ki, a 
kik olyan városban, vagy községben laknak, a hol 
kincstári iüzifaraktár van s illetve a mely város, vagy 
község határában a kincstárnak olyan tűzifa rakodója van, 
a honnan rendszerint az illetményjogosultak tűzifáját 
is kiszolgáltatja.

Budapest, 1916. évi január hó 21-én.
A miniszter helyett:

Bartóky állam'itkár.

Változások az erdészeti szo lgá la t köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkeszlőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
6  császári és apostoli királyi Felsége folyó évi márczius hó 24-én 

Bécsben kelt legfelsőbb elhatározásával buzgó és odaadó szolgálataik 
elismeréséül Gaál Károly segédhivatali főigazgatónak, az Országos 
Erdészeti Egyesület pénztárosának a királyi tanácsosi címet, 
Stegmeier Ödön földmívelésügyi minisztériumi erdészeti segédhivatali 
igazgatónak pedig a koronás arany érdemkeresztet méltóztatott 
legkegyelmesebben adományozni.

Ferencz Salvator főherczeg úr Ő császári és királyi Fensége, a háború 
alatt a katonai egészségügy körül szerzett kiváló érdemeik elismeréséül 
Orosz Antal m. kir. főerdőtanácsosnak, Orosz Antalnénak és dr. Saád 
Andor kincst. erdészeti orvosnak Liptóújváron, a Vjrös-kereszt hadi- 
ékítményes II. oszt. díszjelvényét méltóztatott díjmentesen ado
mányozni.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Márton Sándor m. kir. erdő
tanácsost elismerésének kifejezése mellett saját kérelmére nyugalomba 
helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi minister áthelyezte Dénes Zoltán in. kir. 
segéderdőmérnököt Selmeczbányáról Beszterczebányára.

* Lásd «Az Erdő.) 1915. évf. 179. és 189. old. Szerte.

A m. kir. földmívelésügyi minister áthelyezte Richter György 
m. kir. segéderdőmérnököt Kohóvölgyről Lippára.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a tótsóvári m. kir. erdőhivatal 
kerületében Mikola Alajos m. kir. famestert és Stampel Mihály m. kir 
segéderdőőrt nyugalomba helyezte.

E lőfize tési d íjak  n y u g tázása .

Az 1916. évi m árczius hóban a következő előfizetési dijak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Földmív. min. 1908.—, hd. 1 2 0 .-, Deliblati birtokkez. 24. — , 
Szombathelyi adóhiv. 40. — , Gumbír József 5. — , Tripammer Károly 
3.60, Ungvári adóhiv. hd. 23.85, Veszprémi püsp. erdőhiv. 20. — , 
Aradi adóhiv. 44.—, Bazini közalap, erdőgond. hd. 11.15, Vallás 
min. 6 4 .- .

1 koronát jizettek : Baumgarten Nándor, Novák János,-Vohradnyik 
Vilmos, Papp Imre.

2 koronát jizettek: Sedlacsek Pál, Baráth Mihály, Marovécsi 
urad., Serb György, Rédl Ede, Szamkó Lajos, Kónya Dénes, Gere 
Antal, Sümegi József, Govalik Sándor, Bálint József, Repiczky Gusztáv, 
Szántai Elek.

3 koronát jizettek: Molnár István, Pillér Péterné, Terbancsa 
András, Boross József, Kazán Ferencz.

4 koronát jizettek : Jelűnek István, Kádár Imre, Csató Lajos, 
Pápa-ugodi hitb., Barabási Károly, Eszterházy hg. lékki erdőgond., 
Gallasz András, Havasi Imre, Kertész Lupló, Melichár Nándor, Szabó 
György, Noll lgnácz, Székács Pál, Drexler János, Marosvásárhelyi 
adóhiv., Catilina Sergius, Kuzma Gyula, Zakamenei erdőgond., Felső
bánya város, Gáspár János, Juhász János, Lubó Lajos, Rajczi János, 
Szelezsán Illés, Bölcs József, Fehér József, Horváth Imre, Sárkóczi 
József, Kassa város, Bándy Sándor, Link János, Mester János, Gr. 
Zedtwitz erdőhiv., Roskó Pál, Göncző András, Svenda László.

S zerk esztő i ü zenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a  czíín

szalagon á tja v íto tt  lakezím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
átjav ításokat nem  a posta, hanem  a kiadóhivatalunk eszközli a 
b e je len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. K érjük te h á t, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

N. R. Az állami tisztviselők és a rendszeres évi fizetést élvező altisz - 
tek és szolgák, utoljára élvezett beszámítható javadalmazásuknak (fize - 
tés, személyi pótlék) alapul vétele mellett,5 — lObeszámítható szolgálati 
évig az em lített javadalmazásnak 40%-át, minden további év után 
pedig annak további 2%-át kapják nyugdíjképen. A beszámítható 
szolgálati idő megállapításánál az egész éveken felül maradó és hat 
hónapot meghaladó évhányad egész évnek számít, a hat havi, vagy 
annál kisebb évhányad pedig figyelmen kívül marad. Önnek tehát 
17 évnek számítandó szolgálata alapján legutóbb élvezett évi 700 kor. 
fizetése és évi 300 kor. személyi pótléka, vagyis összesen évi 1000 kor. 
beszámítható javadalmazása után évi 540 kor. nyugdíjra, valamint 
ennek megfelelően évi 160 kor. lakbérnyugdíjra van igénye. Jelenleg 
élvezett összes járandóságai be lesznek szüntetve.
4$ Hegység. Más tanácsot nem tudunk adni, mint hogy hivatkozással 
a pályázati hirdetményben közölt feltételekre, írásbelileg kérje felettes 
hivatalától, s a mennyiben az eredményre nem vezetne, magától a 
birtokos úrtól véglegesítését.

H. I. 1. A háborús segélyre az 1915. évi 94930. eln. számú rendelet 
9. pontja értelmében önnek is igénye van. — 2. A másik segély nem jár.

Sz. E. A fegyelmi eljárás elrendelése teljesen jogosult s az ellen 
azon a czímen, hogy ön már előbb lemondott szolgálatáról, kifogással 
élni nem lehet. Néha még meghalt alkalmazott ellen is le kell folytatni 
a fegyelmi vizsgálatot, mert ha az illető olyan súlyos szolgálati vétséget 
követett el, a mi miatt, ha élt volna, a szolgálatból, elbocsájtatott 
volna, úgy özvegye nem kapna nyugdíjat. Ha azonban a kiszabott
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büntetést soknak, vagy az ítéletet igazságtalannak tartja, úgy az ellen 
a közigazgatási bizottság gazdasági albizottságához lehet 14 napon 
belül felebbezni.

Hogy a kiszabott pénzbüntetést jelenlegi szolgálati helyén a 
fizetéséből levonják, szintén helyes és az nem kifogásolható.

P. A. A 43805/912. évi F. M. rendelet értelmében csak a véd 
kerületet ellátó erdőlegényeknek és segéderdőőröknek engedi meg 
indokolt esetekben a földmívelésügyi miniszter úr, hogy addig, 
amíg ebbeli megbízatásuk ta rt s illetve amíg erdőőrökké ki fognak 
neveztetni, a szabályszerű földváltságösszeg lefizetése ellenében 
2 k. hold földet természetben élvezhessenek. A rendeletből követ
kezik, hogy az irodai erdőlegényeknek és segéderdőőröknek csak a 
földváltságra lehet igényük.

E. és V. A. 0 . Sz. Ügy az altisztek, mint a szolgák ruha
átalánya bélyegköteles.

Erdész. Nem tudunk tanácsot adni. Forduljon valamelyik 
csendőrparancsnoksághoz, vagy a «Csendőrségi Lapok# szerkesztő
ségéhez — Budapest, IV. Egyetem-utca 4. szám — vagy pedig a 
«Külügy-Hadügy.) szerkesztőségéhez — Budapest, VIII. Népszinház- 
utca 16. szám.

j (g j  ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT jgjjj

4 7  éves, rom. kath., nős, családos, ép egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Összes erdészeti teendők 
önálló kezelésében, úgyszintén a vadászat terén is, kis
ós nagyvad tenyésztésében teljes jártassággal bir, mikről 
kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. Czíme: 
Pál János uradalmi főerdőőr, Törökbálint (Pest m.) (8>)

37  éves, nős, hadmentes egyén, ki az erdő szak
szerű kezelésében, fővad, apróvad és fáczántenyésztésben 
teljesen jártas, érd. szakiskolát jelesen végzett, 2 1  évi 
gyakorlattal, magyar, német és tót nyelvet úgy szóban, 
mint írásban tudó, keres főerdészi, erd észi vagy 
fővadászi állást. Czím a szerkesztőségben. (9.)

A zonnali belép ésre  állást keres 50 éves, erő
teljes, hadmentes, nős, gyermektelen, szakvizsgázott 
erdőőr, ki az erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és 
irodai teendőkben jártas s gazdaságban mint tiszt volt 
alkalmazva. Czíme : Petrovits Gábor, Técső, (Máramaros 
megye). (7.,

E zer holdnyi birtokon, fele erdő, fele szántó 
vadászati jog több évre bérbe adandó. Vaddisznó és őz ; 
állandó vad, szarvas májustól őszig. A többi felvilágosítást : 
Hornik erdész adja. Kálnás, posta Girált, Sáros m. (5.)

J isztv iselőn él, főúri birtokon bútorozott szobát, 
tápláló étkezést jól megfizet lábbadozó tiszt nejével. 
Budapest, Üllői-út 18. III. 11. Csukássy.

M éhkasokat gyékényből szállítok. Közönséges 
kúpkas 2 kor., igen nagy 3 kor., átmeneti 4 kor. 
Matuska István, Nagykároly. (21V2)

A lé v a i  u r a d a lo m  erdőhivatala keres egy ügyes, 
megbízható erdőőrt, kinek kötelessége lenne részben az 
erdőőri munkálatokban segédkezni, részben a lakhelye 
mellett lévő urasági vadászházat rendben tartani s fel- 

I szolgálásban segédkezni. Sík erdő, nyugalmas állás.
Ajánlatok bizonyítványmásolatokkal alanti ezimre 

küldendők: Uradalmi erdőhivatal, Léva (Bars m.) (3>ni2.)

1747,1916. sz.

T ölgyküllő-eladás. A lúgosi m. kir. erdőigaz
gatóság faraktáraiban készletezett 50,680 drb tölgyküllő 
három eladási csoportra megosztva, zárt írásbeli aján
latok mellett eladatik.

Minden csoportra külön borítékban, külön ajánlatok 
teendők, melyek 1916. évi május hó 1-én délután 2 óráig 
a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnál nyújtandók be, hol 
azok a következő napon nyilvánosan bontatnak fel.

A részletes árverési és szerződési feltételek, a csopor- 
tonkinti küllőmennyiség kimutatása, ajánlati űrlap és 
boríték az erdőigazgatóságnál szerezhető be.

Lúgos, 1916. évi április hó 1-én.
(6.) M . k i r .  E r d ő ig  (izga tásán .

m(
III
II

Faiskolaterület 120 hold.

F A R A G Ó  B É L A
, udvari szállító

magyar
I magpergetőgyára

cs. és királyi
erdészeti 

csem ete te lepek

Z A L A E G E R S Z E G
Első és egyedüli magpergető gyár a Monar
chiában, melynek saját erdészeti faiskolái 
vannak. Legnagyobb hasonnemű vállalat 
hazánkban. Mindennemű erdészeti magvak és 
csemeték, tölgymakk, remis-csemeték, fűmag- 
vak, fűmag-keverékek, vadetető takarmány- 
növények, gyümölcsfák, rózsák és díszfenyők. 

Árajánlattal szívesen szolgálok.
Árjegyzék kívánatra megküldetik. (i.m.3.)

v mI
II 
1

I T i p  lATT T I ?  C  I*' fe lvétetnek a  k iadóhivatalban 
1 1  1 1 1 I I  E j 1  l L  O  H í IV  B udapest, V., Aikotm ány-u. 6.

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: Budapest, VI., Váczi-körút

Használati fegyverek
120 korona ártól felfelé.

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

61. sz., a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában.

Budapest, 1916. F ranklin-Társulat nyomdája.
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X. évfolyam. -  9 —10. szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1916. május 15.

Előfizetési á r :

Egész év re _______4 K.
Fél é v r e ________ 2  K.
Negyed évre_______1 K.
Egyes s z á m ___ 20 f.

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. 
T U L A JD O N O S  É S  KIAD Ó  A Z O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint
10 fillérrel, táblázatos ég 
garmond 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 á r «Az Erdős 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. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdőo m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  után netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében  az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap ja v á ra  fordít- 
tatik, a mely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Havasok és azok modern berendezése.r (Marinovic Milán.)
A hadbavonult kincstári erdészeti altisztekről.
■Gazdasági tanácsadó: A kis csibék halandóságáról. (Bászel Elek.)
-Különfélék: Vadászjelvény a hadi jótékonyság szolgálatában. — 

Halálozás. — Eltűnt. — Megdicsért erdőőr. — Nyugdíjbiztosítás. — 
Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. — Kérelem. 
Elfogott hadifoglyok.

Hivatalos közlemények: A hó első, illetve tizenhatodik napján kine
vezett állami alkalmazottak illetményeinek mikénti folyósítása tá r
gyában.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.

-Szerkesztői üzenetek.

H avasok  é s  azok  m od ern  beren dezése.
Ir ta  : Marinovic Milán kir. s. erdőmérnök.

(Folytatás).

Havasi építkezések. A havasok modern berendezése el 
sem képzelhetőből berendezett istállók és majoros épü
letek nélkül. Akadnak ugyan egyesek, a kik azt az elvet 
hangoztatják, hogy a jószágot elkényeztetni nem szabad 
és minél többet kell szabad levegőn tartani és csak rossz 
idő esetén bocsátani félszer alá. Jól berendezett istállók 
azonban nem ellenkeznek evvel az elvvel; mert ennek 
n berendezésnek épen az az intencziója, hogy az állatok 
minél' edzettebbek legyenek, azonban szükség nélkül a 
rossz időjárásnak ne legyenek kitéve.

A havasok berendezéséről szóló, már többször emlí
te t t  miniszteri rendelet előírja, hogy azokon a havasokon, 
a melyek istállókkal vannak ellátva a legelő időszak kez
detén és végén, valamint őszszel, mikor hidegek az éj
szakák — hűvös az időjárás és esős napokban nyáron is — 
az állatok csak nappal hajtandók ki a legelőre, éjjel azon
ban az istállókban kell őket tartam . Ugyanez a szabály 
vonatkozik a beteg állatokra is.

Ennek az intézkedésnek a fontosságát csak az képes 
felfogni, a ki a máramarosi havasokat ismeri, a hol olyan 
változó a hőmérséklet, hogy a legszebb nyári napokon 
egyszerre csak hóvihar keletkezik ; vagy az, a kit több 
örán keresztül vert a jeges eső éles északi széllel, a mely 
minden ellenállás nélkül uralkodik a havasok felületén. 
Ilyen időben nagyon sokat szenvedne a jószág $ félig

nyitott félszerekben, különösen a vemhes tehenek és a 
borjuk. Azért említi meg külön a rendelet, hogy első 
sorban a fejős tehenekre és fiatal növendékmarhára kell 
tekintette!lenni. Az istállókban az állat jobban ápolható 
és tisztítható-. I t t  nincs hasig érő sárban, hanem száraz 
padozaton.

Az alatt az idő alatt, míg az állat it t  tartózkodik, abrak 
is adható neki, sőt ha van kéznél alom i s ; bár az 
utóbbi a havasokon könnyen • nélkülözhető.

E miatt kell a havasok közelében réteket alakítani,

2. ábra. Mencsili havasgazdaság. (Dorner B. felv.)

melyektől aztán fölhordhatják a szükséges széna meny- 
nyiséget a havasokra. Egy normál jószágra 0 .1  kát. hold 
rétet számítanak.

A franczia gazdák egy érdekes az istállók építésével 
járó előnyre figyelmeztetnek.

Rossz időjárás esetén ugyanis a jószág nagyobb ki
párolgásnak van kitéve, mint jó időben és ennek követ
kezménye, hogy ilyenkor több táplálékot is fogyaszt.

Istállók építésével ez. a túlságos kipárolgás megakadá- 
lyoztatik — ezzel pedig a . táplálékban takarékoskodunk,

Ezeken kívül van még egy ok, a mi az istállók építése 
mellett szól. Az istállókban a- trágya könnyebben gyűl 
össze és ez a havasi talaj kijavításának főkelléke.
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3. ábra. Kohnyeszkai havasgazdaság.

A havasokon való istálló és major építésénél bizonyos 
rend tartandó fenn. A kérdés it t tulajdonképen az, hogy 
hány majort és hol építsük föl azokat? Legideálisabb 
dolog természetesen az volna, ha minden tag közepén 
építtetnék egy major a megfelelő számú istállókkal és 
mellékhelyiségekkel. Mivel azonban ez így túl költséges 
dolog volna — elegendő az is, ha minden két tag határ
vonalán építenek egyet.

Ennél az elhelyezésnél vigyázni kell arra, 
hogy minden szarvasmarha úgy legyen min
den tagra kihajtható, hogy ne kelljen egy 
más tagon keresztül mennie.

A majorok építési helyeinek kiválasz
tásánál elsősorban az egészségügyi szem
pont veendő tekintetbe. Megfelelő egész
séges he y rendszerint a fensíkokon közel 
a gerinczhez található, a hol a major védve 
van a szelektől, s a  levegő mindamellett 
friss és üde.

Ezenkívül tekintettel kell lenni arra is, 
hogy a trágya úgy lefelé, mint felfelé szál
lítható legyen.

A 2. képen látható a Menesil-i havas
gazdaság majorlakja, a tej feldolgozásához 
szükséges mellékhelyiségekkel, valamint a 
négy istálló s a megfelelő mellékhelyi
ségek. A Mencsil-i tejgazdaság 1300 m 
magasságban fekszik.

A 3. kép az 1400 m magasságban fekvő 
Eohnyeszka-i havasgazdaságot mutatja, a 
mely két istállóból a tej feldolgozásához 
szükséges épületből és még egy más épü
letből áll, a miben a vajmester lakása és 
egy vendégszoba van elhelyezve.

Mind a két képen láthatók a havasi 
utak elágazásai.

A major tehát a következő részekből 
á l l: két vagy több istállóból, a vajmester 
és a többi munkások és alkalmazottak elhe
lyezésére, továbbá a tej feldolgozására 
szükséges helyiségekből. Ezeken kívül a 
major körzetében még egy itatóról is kell

gondoskodni (lehetőleg vízvezetéket beve
zetni), valamint fakamarát, szénatartót,- 
sertésólat is építeni.

A major épületeinek alakja és minősége 
sokféle körülménytől függ. Az épület alak
já t legjobban befolyásolja a legelők fek
vése. Magas, széltől kevésbé védett helyeken 
az épületek zártak, míg ott a hol a hőmérsék
let enyhébb, félig nyitott félszerek.

Az épület alakjára befolyással bír még 
az épületfa hiánya, az erdő távolsága, vagy 
annak megközelíthetetlensége. A hol meddő 
marha tartózkodik (vagyis tinók, üszők és 
ökrök) megfelel az olcsóbb istálló és fél
szer, ellenben ott, hol a legeltetéssel kap
csolatban tejgazdaság is folyik, sok körül

mény szól a zárt helyiségek mellett.
Ott a hol a ragadozó állatok száma nagy, szintén zárt 

helyiségek indokoltak. Ha a havasokon nem áll rendel
kezésünkre alom, ez is zárt helyiségekkel pótlandó. Hogy 
ha az egész marhaállomány részére nem is építünk zárt 
helyiségeket, legalább építsünk a beteg állatok és bikák 
részére.

Az épületeknek nem annyira szépeknek mint egyszerű

Alaprajz

f.-
Hátulnézet

4. ábra. Istálló hosszanti fekvéssel biró jászollal.
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külsejük mellett tartósaknak és megfelelőknek 
kell lenniük. Máramarosban a havasi épületeket 
fából építik, de kísérleteznek kőépítkezéssel 
is, mivel ez helyenként olcsóbban szerezhető 
be, mint a fa.

Az istállók kétfélék, a szerint a mint a jászol 
az épület hosszában vagy keresztben fekszik.
Az első esetben az istállónak két ajtaja van, 
a második esetben azonban minden rész 
külön ajtóval bír.

A 4. kép olyan istállót mutat, a melyben 
a jászol az épület hosszában van. Az istálló 
háta megett van a két trágyagödör. Az istálló 
hosszában fekvő 1*8  m széles járda két szélén 
van a csatornavályú, melyen keresztül a ' 
trágyalé kifolyik a gödörbe.

Ezek az istállók nem alkalmasak, részint 
azért mert hidegek, részint mivel nem eléggé teher
bírók; télen t. i. a rájok húlló hótömeget nem bírják el.

Sokkal tartósabb és jobb istállókat ábrázol az 5. kép. 
Egy ilyen istálló 4 részre'lvan osztva és minden egyes

9. ábra. Közp. havasg. Bohnyeszka alsó majora.

résznek külön kijárója és trágyatartója van. ilyen istálló
ban a jászol a bejárat mindkét oldalán keresztben fekszik. 
Áz épület végén a pásztor és a fejő leányok számára 
egy-egy helyiség van. Egy ilyen istálló 4600—4700 koro

nába kerül s mindegyikbe 50 tehén fér el. 
Minden egyes tehénre 1*5 m 2 terület szá
mítható.

A trágyagödörre n,agy gondot kell for
dítani. Többnyire czementből és téglából 
készül, hogy a trágya könnyen kiszedhető, 
kocsira rakható legyen. Ezért az ú t oldalán 
fekvő falnak 1 * 2  méternél nem szabad 
magasabbnak lennie.

A júhólak a 6 . képen látható terv sze
rint épülnek.

A majornak második fontos épülete a 
majoroslak. Leggyakrabban előforduló ilyen 
lak tervét látjuk a 7. képen. Ez az épület a 
vajmester és a legelőőr szobájából, továbbá 
egy konyhából és egy kamarából áll, mely 
utóbbiban a tej feldolgozásához szükséges 
gépek is el vannak helyezve. Egy ilyen 
épület 3370 kor.-ba kerül.

Máramarosban több havasgazdaság egy 
központ körül épül.

A 8 . képen két ilyen havasgazdasági köz
pont lá th a tó : a ‘mencsili I. és / a roh- 
nyeszkai IV.

A mencsili központi havasi tejgazdasághoz 
tartozik a sumjeszkai II., a konec poloninai
III. havasgazdaság, inig a Rohnyeszkaihoz 
a még teljesen be nem rendezett harmanyeszkai 
havasgazdaság.

Ez utóbbi gazdaságokban a tejet lefölözik 
és a központi tejgazdasághoz szállítják, a hol 
a vaj és a többi tejtermék készül.

A közönséges gazdaságban elég a 7. képen 
bemutatott épület. A központi tejgazdaságnak 
már nagyobb épületre van szüksége. így a 
rohnyeszkai gazdaság felső, középső és alsó 
majorból á l l ; melyek közül mindegyiknek
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11. ábra. Mencsili menedékház.

majornak azonban két majoroslakul szolgáló épülete 
is van.

A 9. kép hátterében látható egy ilyen majoroslak 
két istállóval, a kép baloldalán pedig egy emeietes ház, 
melyben a többi helyiségeken kívül egy tiszti (vendég)- 
szoba is kapott elhelyezést. A földszinten a vaj és sajt 
készítésére szükséges helyiségek, az emeleten pedig a 
vajmester, a legelőőr lakása és a vendégszoba van.

A legmodernebb tejgazdaság a mencsili (1. a 2. képet). 
Négy istállója van, egy majoros lakja, a szükséges mellék
helyiségekkel és egy szépen berendezett villaszerű menedék
háza. A tejgazdaság közepén fekvő a 10. képen látható 
majorosiak, két részből á l l : a vajmester és a legelőőr 
lakásáúl szolgáló felső részből és az alsó részben elhelye
zett tej feldolgozásához szükséges helyiségekből. I tt van 
a gőzgép elhelyezésére és a vajköpülésre szolgáló helyi
ség is.

A máramarosi erdőigazgatóság tisztviselőinek, vala
mint a téli és nyári sportot kedvelőknek menedékül szol
gál a 1 1 . képen bemutatott minden komforttal berende
zett menedékház, mely három szobából, konyhából és 
két istállója és egy-egy majorlakja 
v a n ; az alsó több mellékhelyiségből 
áll. Ezen a ponton találkozik az 
alpesi havasi gazdálkodás érdeke a 
turisztika érdekével. Érdemes volna 
külön is tárgyalni arról, hogy hogyan 
támogathatná e kettő egymást.

A tejgazdaság sikerének első fel
tétele a tisztaság. Ha csak lehet, a 
vízvezetéket be kell vezetni a gazda
ságba. És- mivel belső tisztaság el 
sem képzelhető külső tisztaság nélkül, 
a tejgazdaság környéke is tisztán tar
tandó ; ha a gazdaság sártengerrel 
van körülvéve • a tehenek magukon 
hordva a szennyet, az a tejhez is 
könnyen hozzáférhet.

Az épületek körülkerítése nagyon

fontos, .mert ezáltal meggátoltatik, hogy a tehenek 
az épületekhez hozzáférhessenek. Hogy az istálló 
környéke se legyen sáros, az istálló bejáratáig 
egy B—4 méter széles járda kövezendő ki és a 
járda mindkét oldala kerítéssel ellátandó, hogy 
csak ezen az utón legyen a marha behajtható az 
istállóba. (L. 2. kép.) Mert ha az állat szabadjára 
bocsájtatik, össze-vissza járkálva az istálló körül, 
lépteivel lyukat vágna a földbe, ebbe a víz^beszi- 
várogván rövid idő alatt egész sártenger képződne 
az istálló körül.

Az ívóvíz mennyisége nagy szerepet játszik a 
legelőkön, mert az ívóvíz egyike a legfontosabb 
kellékeknek a havasi tejgazdaságban.

Legjobb a tiszta forrásvíz, ennek hiányában a 
patakvíz, hogy ha ez sem volna, úgy elég jó és 
használható az esővíz is.

Minthogy Máramarosban elég bőven van víz, 
csak arra kell súlyt helyezni, hogy a víz tiszta’ 

állapotban kerüljön az állatokhoz; ezért némi beren
dezésekre van szükség.

Magából a patakból itatni nem jó, mert a marha a 
vízért tolakodva, a vizet teljesen felzavarja, miáltal a 
környéken sár jkeletkezik. Hogy ezt elkerüljük, a svájczi 
módra berendezett alpesi itatókat használjuk. A vizet 
földalatti csövekben vezetjük a vályúkig (1. 1 2 . kép).

A vályúkban egy merőlegesen felállított kifolyó cső 
van, mely 2 —3 cm-el alacsonyabb a vályú szélénél és a 
mely a földalatti csővel összeköttetésben lévén, a vizet 
az első vályúból a második vályúba vezeti, ez szintén egy 
ilyen merőleges csővel van ellátva és így tovább. Ily 
módon a vályúkban lévő víz mindig friss, mivel a merő
leges csövön keresztül a felesleges víz az egyik vályúból 
a másikba folyik.

Egyik vályú a másiktól 4 méter távolságra, egymás 
alatt fekszik. A vályúk száma a marhák számától függ. 
Minden szarvasmarhára 20 cm és minden juhra 10 cm vá- 
lyuhossz számítandó. A vályúk közötti teret jó kavicscsal 
vagy kővel kirakni és az egész itatót kerítéssel ellátni, 
hogy az állatok csak az egyik oldalról férhessenek hozzá.
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Itató helyül legalkalmasabb a fensík, a hová föld
alatti vezetékek segítségével lesz a patakból a víz vezetve. 
Olyan helyeken a hol kevés a víz, különösen a mész- 
hegységekben az esővizet tartályokba gyűjtik és it t  tör
ténik aztán az állatok itatása is (Tirol). Tekintve azon
ban, hogy itt a víz nappal erősen felmelegszik és ki van 
téve a beszennyeződésnek is, czélszerű cziszternákat épí
teni. Ebbe gyűjtik aztán össze a patak-, a forrás- vagy 
az esővizet és innen merítik azt bele a vályúkba. Ezek a 
cziszternák kőből, fából vagy betonból épülnek. (Bővebb 
tájékozást a cziszternákról lásd Béréndy «Legelő-és havas- 
gazdálkodás».)

Havasi úthálózat. A legelőket jó úthálózattal kell el
látni, hogy a közlekedést megkönnyítsék és hogy ezeken 
a tejtermékek könnyen a piaczra szállíthatók legyenek. 
De nemcsak erre a czélra szolgálnak az utak, hanem 
arra is, hogy a legelőket egymással összekössék, továbbá, 
hogy a marhának a fölmenést megkönnyítsék és a trágya- 
széthordást elősegítsék.

Azelőtt a nép gyalogösvényen hajtotta fel a marhát 
a legelőre. Sőt még most is találunk nagy számban ilyen 
gyalogösvényeket. Ezeket az utakat az itt lakó ruthén 
nép plaj-nak nevezte el. Lehető legprimitívebb utak ezek, 
a melyek mindig a terephez alkalmazkodva sok helyütt 
nagyon is meredekek és mivel alapjok nincs, esőzések 
alkalmával járhatatlanokká válnak.

A modern gazdaság nem elégszik meg ilyen primitív 
utakkal, hanem arra törekszik, hogy rendes úthálózata 
legyen, melyre nincs befolyással az időjárás.

A 8 . képen láthatunk egy ilyen úthálózatot a köz
ponti Mencsili és Rohnyeszkai gazdaságból.

A havasi úthálózat építésénél figyelembe kell venni 
bizonyos döntő szerepet játszó körülményeket.

A havasi útnak jól megépítettnek, de még sem 
szabad drágának lennie. Hogy ezt elérhessük lehetőleg 
alkalmazkodnunk kell a terephez. A 7%-os emelkedést 
az útnak meghaladnia nem szabad ez egyúttal az út 
maximális esése, illetőleg meredeksége. Az ú t szélessége 
2*50—B‘00 méter. A trágya kihordására szolgáló utat úgy 
kell megépíteni, hogy a legelő minél nagyobb területét 
hálózza be.

Az utak földutak és csak egyes helyeken, a hol az 
okvetlenül szükséges kell azokat kavicscsal behinteni.

A havasi utak legnagyobb ellensége a víz. A legkisebb 
érnek is, mely a hegyről az útra folyik — kőből átfolyót 
kell építeni — mert ennek híján idővel nagy területet 
foglal el és az út nagy részét képes tönkretenni. Egy ilyen 
átfolyónak zavartalanul kell a vizet az ú t egyik oldaláról 
a másikra átvezetnie, de az utón a közlekedést gátolnia 
nem szabad.

Az alpesi utak építése különösen a távolabb fekvő 
legelőkre, sok pénzbe kerül (95 kilométeres alpesi föld- 
útnak a megépítése 231,771 koronába került). Mivel a 
havasi út legtöbbször erdőn is vezet keresztül, az úgy 
építendő, hogy azt az erdőgazda saját czéljaira is fel
használhassa. Miért építsen külön utat a havasgazda 
és külön az erdőgazda, mikor minden anyagi áldozat 
nélkül egyesíthetik érdekeiket?

E közös czél elérésére és kivitelére hívatott az erdész, 
a ki úgy fogja az erdőn keresztül vezetni az alpesi utakat, 
hogy azok teljesen megfeleljenek a szakszerű erdőgazdál
kodás igényeinek is.

íme ez is indokolttá teszi, hogy erdészek kezeljék a 
havasi legelőket.

A mint már említettük a legelők nemcsak fűvel vannak 
benőve, hanem vannak rajtok ligetek is. A hogy az erdők 
kisebb-nagyobb sávokban benyúlnak a havasokba, úgy 
a legelők is nyelvszerűen ereszkednek be az erdőkbe.

Olyan helyeken, a hol a legelő körül van véve fákkal, 
ligetekkel, júhközponti majorokat szoktak létesíteni. Hogy 
ha ezeken a helyeken nem volna lehetséges ilyen köz
pontokat felállítani, felhasználjuk ezeket a juhok Számára 
nappali tartózkodási helynek. I t t  menedéket taiái a juh 
a nap és az idő viszontagságai ellen ; a fák védelme alatt 
többé-kevésbé védve van a legyektől és más élősdiektől. 
Ezek a helyek itatóval is el vannak látva és ha a majoros
lak messze volna, a fej és is it t  megy végbe. Ezeket a 
tartózkodási helyedet gyakran kell változtatni nehogy 
hosszabb használat után a trágya túlságosan felhalmo
zódjon. (Vége következik.)

A h ad bavonult k in cstár i erd észeti 
altisztekről.

A hadbavonult kincstári erdészeti altisztek sorsáról 
a lapunk 1915. évi 9 -1 0 ., 15 -16 ., 2 1 -22 . és 1916. évi 
3—4. számában már közölt híreken kívül újabban a 
következő értesüléseket nyertük :

a) kitüntetést kaptak : Rostási József m. kir. erdőlegény 
Zólyomlipcse (Beszterczebánya) póttartalékos, az olasz 
hareztéren a bronz vitézségi é rm et; — Pollák Mihály
m. kir. erdőőr Felsőszabadi (Beszterczebánya), tart. 
szakaszvezető a már közölt II . oszt. ezüst vitézségi érmen 
és elismerő oklevélen felül a bronz vitézségi érmet is 
megkapta ; — Miller András m. kir. segéderdőőr (Ungvár) 
a II. oszt. ezüst vitézségi é rm et; — Gregurek Mátyás 
napibéres kir. erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető a II. 
oszt. ezüst vitézségi é rm et; — Dobranics Pál kir. erdőőr 
(Yinkovci), póttartalékos a II . oszt. ezüst vitézségi é rm et;

b) megsebesültek : Radovanovics Péter kir. erdőőr (Zagreb) 
ta rt. tizedes ; — Fajtovics Milán napibéres kir. erdőőr 
(Zagreb), ta rt. szakaszvezető a balkezén könnyebben;

c) hősi halált haltak : Démuth Lajos m. kir. erdőőr 
(Nagybánya), a kit lapunk múlt évi 21—22. számában a 
megsebesültek közt mutattunk ki, azóta valamelyik 
katonai kórházban m eghalt; — Nagy Pál m. kir. erdőőr 
(Nagybánya), 1914. október 26-án az északi hareztéren 
Vola-Pelkinska-nál; — Graff Mihály m. kir. erdőőr 
(Gödöllő), honvéd szakasz vezető, hazánk védelmében szer
zett súlyos betegségében 1916. január 4-én a raskai katonai 
kórházban m eghalt; — Paülyük Jenő m. kir. erdőlegény 
(Bustyaháza), tart. szakaszvezető, az ezüst vitézségi érem 
tulajdonosa, az olasz isonzói fronton 1915. november 
26-án hősi halált h a l t ; — Farbák Emil m. kir. erdőőr 
Dallosfürész (Zsarnócza), honvéd póttartalékos, a kit
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lapunk 1915. évi 21—22. számában a megsebesültek közt 
mutattunk ki, sebeibe belehalt;

d) hadifogságból jutottak : Steller János m. kir. erdő
legény Luczatő (Beszterczebánya), közlegény, orosz hadi
fogságba ; — Minarcsek Vilmos m. kir. erdőlegény Dob- 
rócs (Beszterczebánya), tart. közlegény, a kit lapunk 
1916. évi 3—4. számában az eltűntek közt mutattunk ki, 
csaknem egy év után szüleihez intézett levele szerint 
Ma táj ev ka községben, Samara kormányzóságban van, mint 
hadifogoly ; — Fonta János m. kir. segéderdőőr (Lippa), 
orosz hadifogságba ;

e) megbetegedtek : Garay Ferencz m. kir. erdőőr (Lúgos) 
sárgaságba esett, de felgyógyulva előbbi állomáshelyére 
kerü lt; — Zahoránszky József m. kir. famester (Lippa), 
cs. és kir. tüzérszakaszvezető mint tüdőbeteg tartósan 
szabadságoltatott; — Szíj Ferencz m. kir. erdőőr (Lippa), 
tart. honvédszakaszvezető jobboldali bénulás következ
tében, mint rokkant, végleg elbocsájtatott; — Kutean 
József m. kir. erdőőr (Szászsebes), póttartalékos őrvezető, 
mint rokkant, végleg elbocsájtatott; — Negrea Vazul 
napibéres erdőőr (Orsóvá), közlegény, mint rokkant tar
tósan szabadságoltatott; — Rosecz Vazul napibéres m. 
kir. erdó'őr (Orsóvá), mint rokkant végleg elbocsájtatott;

f) előléptetésben részesültek : Dobos János m. kir. erdő
legény (Kolozsvár), tart. tizedes szakaszvezetővé; — 
Dvoracsek Géza m. kir. erdőőr (Apatin), ta rt. szakaszvezető 
őrmesterré; — Gregurek Mátyás napibéres kir. erdőőr 
(Zagreb), tart. tizedes szakasz vezetővé ; — Ivanovics A n
drás kir. erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető őrmesterré.

Az eddig kimutatott és fentebbi adataink erdőhiva
tali kerületek szerint összegezve, a következő eredmé
nyeket adják:

Hivatali kerület

1 1  
<J ®

A í a d b a v o n u l t a k  k ö z ü l

2  -S

3
A

a
L £ 3

| 3
A g 2

■©

Beszterczebánya _ 29 4 3 2 6 5 3
Háramarossziget__ 10 2 2 1 2 2 1
K olozsvár._______ 39 1 14 2 5 « 2
Lúgos 26 1 10 — 2 3 —
L ip tó ú jv á r______ 24 2 4 1 — 3 3
Lippa . 29 5 — 9 6 —
N a g y b án y a___ _ 16 1 6 3 5 — —
Ungvár ___  _ 30 1 11 1 6 1 1
G ö d ö l lő _________ 25 1 6 5 4 9 2
Tótsóvár________ 24 — 7 1 5 2 —
B u sty a h áz a______ 15 1 2 2 1 - 1
Zsarnócza ______ 8 — 4 2 2 2 2
A patin___________ 5 — 2 — 1 1 —
Szászsebes _  ___ 23 3 2 — 3 5 1
Orsóvá 27 — 8 1 3 3 —
Z a g r e b _________ 39 4 16 2 7 4 —
V inkovci________ 22 1 5 2 3 3 3
Susak 3 —

összesen: 395 27 109 25 64 55 19
% : 6-8 27-6 6-3 16-2 13-9 4-8

I t t  említjük meg, hogy F f au Jenő m. kir. erdőlegény 
(Ungvár), aki 1914. deczember 12-én szerb hadifogságba 
esett, az 1915. évi diadalmas előnyomulásunk alkalmával 
a hadifogságból kimenekült. Saját elbeszélése szerint 
akkor, mikor csapataink Ipek előtt állottak, a szerbek 
őt tiz fogolytársával együtt tüzifavágás czéljából két szerb 
őr felügyelete alatt az erdőbe küldték. I t t  előzetes meg
beszélés után az Őröket baltáikkal felkonczolták és három 
napi étlen-szomjan való bujdosás után, miközben két 
hadifogolytársuk eltűnt, egy pedig meghalt, csapatainkhoz 
értek. A hadifogságban nagyon rossz ellátásban volt részük. 
Majczán Károly napibéres erdőőr (Zagreb), tart. szakasz- 
vezető, szerb hadifogságából 1915 deczember hóban 
visszatért.

Gazdasági tanácsadó.
A kis csibék halandóságáról. Most, a midőn már sok 

szorgalmas kéz ápolja és dédelgeti a kotlók alól és részben 
a keltetőgépekből kikerült sok-sok ezer c-sibécskét, talán 
nem lesz időszerűtlen e lapok hasábjain arról is meg
emlékezni, hogy miképen lehet elejét venni, az évenkénti 
csaknem állandó csibe-halandóságnak. A legnagyobb gon
dosság és körültekintés daczára is igen sok azoknak a 
baromfitenyésztőknek száma, a kik fájó szívvel tapasz
talják, hogy csibécskéik közül csaknem nap-nap után 
egyik-másik elpusztul, úgyhogy fokozatosan kevesebb és 
kevesebb lesz jövendő csibenemzedékük száma.

Mindenekelőtt lássuk, hogy mi okozza a kis csibécs- 
kák nagymérvű elhullását? — A ki a modem baromfi- 
tenyésztés elveit ismeri, azonnal rájön, hogy a csibécskék 
nagymérvű halandóságának oka a lágyeleségben keresendő 
és pedig azért, mert a legnagyobb gondosság mellett is, 
a lágyeleség igen könnyen megromlik, megsavanyodik. 
Már pedig, ha csibécskéink csak egyetlenegyszer is meg- 
savanyodott lágyeleséggel jóllaktak, akkor azok okvet
lenül hasmenésbe esnek ; a hasmenés pedig a kis csibées- 
kékre nézve a legtöbb esetben halállal végződik, illetve, 
a mint már előbb is jeleztük csaknem kizárólagosan ez 
a megbetegedés okozza országszerte a csibécskék nagy 
halandóságát.

A lágyeleségek megsavanyodását tudvalevőleg a leve
gőben lévő számtalan vaj- és tejsavbaktériumok idézik 
elő, illetve, ha ezek a mikroorganizmusok a lágyeleségbe 
kerülnek, akkor a lágyeleséget savanyu erjedésbe hozzák, 
s ha ilyen erjedésben lévő táplálék az állatkák gyomrába 
ju t, akkor mi sem természetesebb, minthogy ez az erjedő 
eleség o tt tovább erjed, illetve a gyomorban gázokat 
fejleszt, a minek azután emésztési zavarok, azaz has
menés lesz a következménye. Ebből kifolyólag különösen 
a korai keltetésű csibécskéknek, úgymint a márcziusi és 
áprilisiaknak semmi szín alatt ne adjunk lágyeleséget, 
mert tudvalevőleg a hasmenésbe esett állatkák hőmér
séklete, a rendes testhőmérsékletnél jóval lejebb száll, 
így tehát ezekben a hidegebb tavaszi hónapokban még 
kevésbé lesznek képesek e betegségből felépülni, mint a 
későbbi keltetésűek.
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Száraz baromfieleség alatt nem kizárólagosan a szemes 
eledelek értendők, hanem a különböző keveréktakar
mányok is, a melyek száraz állapotban étettetnek. A száraz 
eleségek közé soroljuk az alábbi táplálékokat: marhahús- 
hulladékot, nyers csontot, az előbbi nyersen és főzve is 
adagolható, továbbá a másodosztályú búzát, árpát, zabot, 
a hús- és hallisztet, kölest, czirokmagot, rizstörmeléket 
(ez utóbbit jelenleg természetesen nem), napraforgómagot, 
kendermagot stb.

A leghelyesebben úgy járunk el a csibécskék felneve
lésénél, ha a kikeléstől számított 36 óráig koplaltatni 
hagyjuk és ezen idő elteltével durva homokot adunk nekik ; 
ezt azért adjuk, mert a csibécskék épen úgy, mint az 
összes madarak, fogakkal nem rendelkeznek, így tehát 
a zúzógyomor (a mely a fogak működését is helyettesíti) 
az abban lévő apró kövecskék által sokkal könnyebben 
képes elaprózni a szemeleséget, mint a kövecskék nélkül; 
vagyis a kövecskék nagyban elősegítik az emésztést. 
A durva homok adagolása után nyújtsunk csibécskéink- 
nek nem túl finomra aprított másodosztályú búzadarát 
és vízben felpuhított csontliszttel megsózott kenyér
hulladékot is. Naponként egyszer adhatunk száraz tehén
túrót is, a nap többi részében 3—3 óránként az előbbi 
eleséget; 5 napos koruktól kezdve azután búzadara helyett 
tengeridarát és kevés zöldtakarmányt, úgymint finoman 
elaprózott hagymát és minden második-harmadik napon 
kevés csontdarát vagy hallisztet, csontképződésük elő
segítése czéljából.

A csontdarát házilag készítjük, a csontdarálógép segé
lyével nyers vagy olyan csontból, amely étkezésünk után 
mint felesleges a szemétre kerü l; a friss csontok közül 
azokat, a melyek étkezésünk után visszamaradnak, előny
ben kell részesíteni; mivel azokon még mindig fog kevés 
ín stb. maradni. Régi kiszáradt csontokat, mivel azok
ban már kevés tápanyag van, csontdarának feldolgozni 
nem érdemes. A daráló csak akkor felel meg, illetve hasz
nálható, ha az abból kikerült csontok finom pehelyformá- 
juak, nem pedig darabosak, mint a tengeri- stb. dara. 
A csontdarában a foszforon kívül, még mész, zsír és 
fehérje is van, körülbelül egyenlő arányban, így tehát 
ez alkatrészekből önként következik, hogy a csontdara 
nemcsak a kis csibék csontképződésére, az abban lévő 
foszfor, hanem a tyúkok tojásrakásának a fokozására is, 
a benne levő mész stb. folytán igen előnyösen hat. A cSibécs- 
kéknek szánt frissen készült csontdarát tanácsos ponyván 
kiszárítani, nehogy a csibécskék hasmenést kapjanak ettőüs.

Az etetésben kerülni kell az egyoldalúságot, ezért 
ezélszerű a csibéknek fenti étrendjét már a negyedik 
héttől kezdve megváltoztatni és pedig úgy hogy a tengeri 
vagy búzadarát főtt burgonyával keverjük, melyhez 
azután minden második nap csontdarát is szórunk. Későbbi 
korban, a midőn csibéink már megerősödtek, ugyanazon 
eleségben részesítendők, mint az öreg állomány. Ha külön
féle keltetésű csibécskékkel rendelkezünk, akkor azokat 
az etetés szerint különítsük el egymástól.

A csibécskék etető- és itatóedényei mindenkor 
kimosva tiszták legyenek, mert ha ezek piszkosak, akkor 
még a rossz étrendnél is veszélyesebbek. Bászel Elek.

Különfélék.
Vadászi el vény a hadi jótékonyság szolgálatában. A m.

kir. honvédelmi minisztérium hadsegélyző hivatala meg
állapította és egyúttal a hadijótékonyság szolgálatába 
állította az első magyar vadászjelvényt, a mely remél
hetőleg közös és általános jelvénye lesz, mire a vadászati 
idény megkezdődik, valamennyi hazafias vadászunknak.
A tetszetős külsejű, művészi kivitelű jelvény, Magyar 
Hubertus-Vadászjelvény néven két- és ötkoronás példá
nyokban kerül forgalomba s a magyar királyi hon
védelmi minisztérium hadsegélyző hivatalánál kap
ható. (Iroda a képviselőházban, raktára IV., Váczi- 
utcza 38., II. emelet.) A jelvények eladásából be
folyó tiszta jövedelem a hadban elesettek özvegyeinek és 
árváinak támogatására fordíttatik s így minden magyar 
vadász, a ki a magyarság mostani történelmi nagy nap
jainak ezt a kis emlékjelét megveszi és vadásztársaival 
is megvéteti, egyúttal hazafias jótékonyságot gyakorol.

A legmelegebben ajánljuk olvasóinknak a magyar 
Hubertus-jelvény megvásárlását és vadászruhájukra vagy 
kalapjukra való kitűzését, mert e jelvény népszerűsítése 
és vadászköreinkben való általános elterjedése a hadi
jótékonyság ügyének nem csekély támogatást jelentene.

Halálozás. Szalai Ernő m. kir. közalapítványi főerdő- 
tanácsos a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszté
riumban, az Országos Erdészeti Egyesület igazgató 
választmányának tagja, munkás életének 49-ik, állami 
szolgálatának 28-ik évében, rövid szenvedés után ápri
lis hó 18-án Budapesten,

Pausinger Károly m. kir. erdőtanácsos, a kolozsvári
m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó mocsári m. 
kir. erdőgondnokság vezetője, munkás életének 49-ik, 
állami szolgálatának 27-ik évében, hosszas szenvedés után 
április hó 21-én Görgényszentimrén,

Rónay Imre m. kir. főerdőmérnök, a lippai m. kir. 
főerdőhivatal kerületéhez tartozó marosborsai m. kir. 
erdőgondnokság vezetője, munkás életének 48-ik, állami 
szolgálatának 26. évében, április hó 29-én Marosborsán 
meghalt.

Eltűnt. Szabó György őrsvezető közli velünk, hogy 
Dóra (vagy Dósa) István 1892. évi szeptember 22-én 
született, 30. honvédgyalogezred, 4. századában szolgált 
és 1914 szeptember 7-én Szerbiában eltűnt társa, vele 
együtt szerb hadifogságba került. Szabó György a fog
ságból megszökött, s ez úton értesíti Dóra István szüleit, 
hogy fiuk, a ki a fogságból nem tud írni, szerb hadifogoly.

Megdicsért erdőőr. Migra Edét, a fenyőházai m. kir. 
erdőgondnokság felsó'-tói védkerületkezelő m. kir. erdőőrt 
az eperjesi csendőr szárny parancsnokság nyilvános dicsé
retben részesítette, a következő, a fenyőházai m. kir.. 
erdőgondnoksághoz intézett átiratban :

Értesítem, hogy a m. kir. IV. számú csendőrkerületi 
parancsnokság folyó évi márczius hó 22-én kelt, 6478/sgt. 
számú parancsával az állományába tartozó s annak ide
jén szolgálattételre ezen szárnyhoz tartozó Migra Ede
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tartalékos szakaszvezetőnek, a háború tartama alatt, a 
hadianyagok összegyűjtése, maradozók és szökevények 
elfogása, valamint a szárnyirodában felszaporodott irodai 
munkálatok végzése körül kifejtett pontos és lelkiismere
tes szolgálataiért, elismerését fejezte ki.

Nyugdíjbiztosítás. Szöcs Illés hatósági erdőőr, Csíki 
Péter és Tamás Imre hatósági erdőszolgák Csik vármegye 
részéről, Tóth István vármegyei erdőőr pedig Sopron vár
megye részéről az Országos Gazdasági Munkáspénztár
nál, az 1912. évi VIII. t.-ez. által felállított nyugdíj csoport
ban, balesetre, nyugdíjra, aggkori ellátásra és temetkezési 
segélyekre biztosíttattak.

I t t  értesítjük azon t. előfizetőinket, kik az Országos 
Gazdasági Munkáspénztámak tagjai és katonai szolgá
latra bevonultak, hogy a törvény értelmében katonai 
szolgálatuk tartam a alatt tagsági díjakat fizetni nem 
tartoznak, viszont a katonaságnál töltött idő sem számít
ható be tagsági idejükbe.

A katonai szolgálatra történt bevonulás a tagságikönyv 
számának közlése mellett a pénztárnak bejelentendő, 
nehogy a tagot mint hátralékost a tagok sorából törölje.

Tanácsoljuk azonban, hogy a ki teheti, fizesse a tag
sági díjakat katonáskodási ideje alatt is, hogy ez az idő 
is gyarapíthassa nyugdíja növekedését.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Kitünte
tést kaptak: Balás Dezső m. kir. segóderdőmérnök, m. kir. 
tart. honvédtüzér-hadnagy (Signum laudist); az 1916. évi 
február hó 18-án hősi halált halt Dobrovits László
m. kir. erdőmérnök, m. kir. tart. honvéd főhadnagy 
(Signum laudist); Szokol András m. kir. erdőmérnök- 
gyakomok, cs. és kir. tart. tüzér-hadnagy (Signum laudist).

Kérelem. Igen kérem e lap t. olvasóit, hogy akinek 
van egy praktikus «Erdészlak» vázlatrajza, szíveskedjék 
azt nekem megküldeni, m iután szükségem volna rá. 
Czímem: Gaválik Sándor urad. erdész, Borossebes 
(Arad-megye).

Elfogott hadifoglyok. A biszterei m. kir. erdőgond
nokság kerületében Blázs Tivadar m. kir. főerdőőr 
márcziusban három orosz hadifoglyot, Paics Márton 
m. kir. erdőőr két orosz hadifoglyot, Szabó Kálmán 
m. kir. erdőmérnök pedig áprilisban egyszerre négy 
orosz hadifoglyot fogott el, akik Romániában akartak 
átszökni.

Hivatalos közlemények.
47972.

I/B—1. F. M. 8Zam*

K ö rre n d e le t v a la m e n n y i k in c s tá r i  e rd ő ig a zg a tó sá g 
n ak , fő e rd ő h iv a ta ln a k  és e rd ő h iv a ta ln a k .

(A hó első, illetve tizenhatodik napján kinevezett tisztviselők 
illetményeinek mikénti folyósítása tárgyában.)

Értesülésem szerint a kincstári erdészeti igazgatási 
hivatalok a hó első, illetve tizenhatodik napján kinevezett,

s állásukat elfoglalt tisztviselők illetményeinek folyósí
tása tekintetében különbözőképen jártak el.

Egyöntetű eljárás czéljából felhívom az igazgatási 
hivatalt, hogy a jövőben a hó első, illetve tizenhatodik 
napján kinevezett tisztviselők (altisztek, szolgák) részére, 
a mennyiben az illető állását ezen a napon tényleg el is 
foglalja, a kinevezés folytán járó fizetés természetével 
biró illetményeket, valamint a lakáspénzt is, ha annak 
esedékessége a kinevezés napjával összeesik, a kinevezés 
napjától tegye folyóvá.

Ugyanúgy kell eljárni első kinevezés esetén is olyankor, 
a mikor a kinevezett a hivatali esküt a hó első, illetve 
tizenhatodik napján teszi le.

Ellenben, ha a hivatali eskü letételének napja és az 
illetmények folyósításának kezdő napja nem esik egybe, 
e két időpont közti időtartamra az illető tisztviselő díja
zásra, illetve illetményekre igényt nem tarthat.

Ezen rendeletem az eddigi illetmény-megállapításokat 
nem érinti s ennélfogva az eddigi illetmény-megállapí
tások ellen benyújtandó esetleges felfolyamodások figye
lembe vétetni nem fognak.

Budapest, 1916. évi április hó 20-án.
A miniszter helyett: 

Bartóky 
államtitkár.

V áltozások az erdészeti szo lgá lat köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére meg

engedem, hogy Rézbányái Marosi Ferencz főerdőtanácsos és tör
vényes utódai magyar nemességük és «Rézbányai» előnevük épség
ben tartása mellett, családnevüket «Marossy*-ra változtassák. Kelt 
Bécsben, 1916. évi április hó 18-án. Ferencz József s. k. Báró 
Roszner Ervin s. k.

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Nemes 
Józsefnek, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolán alkal
mazott szolgának saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkal
mából sók évi hű szolgálata elismeréséül az ezüst érdemkeresztet 
adományozom. Kelt Bécsben, 1916. évi február hó 29-én. Ferencz 
József s. k. Báró Roszner Ervin s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Nyitray József 
m. kir. főerdőmérnököt Nagybocskóról Strézakerczisórára erdő- 
gondnoknak.

A m. kir. földmívelésügyi minister áthelyezte Koleesányi László 
m. kir. segéderdőmémököt Zsarnóczáról Keczerpeklénbe erdógond- 
noknak, Totth László m. kir. segéderdőmémököt pedig Selmeczbányá- 
ról Garamrévére erdőgondnoknak.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a kolozsvári m. kir. erdóigaz- 
gatóság kerületében Kérai János és Pap Albert m. kir. főerdóőröket, 
a susaki kir. erdőhivatal kerületében pedig Kleut János kir. főerdóőrt 
nyugalomba helyezte.

A liptóújvári m. kir. főerdőhivatal főnöke Harmann János, 
Kropacsek Lajos, Poljak András, Rajcsányi Vendel, Horváth 
Ferencz, Mihalics József, Szomora János, Vadas László és Med- 
veczky Ignácz m. kir. fóerdőóröket, Habala József és Orosz Gyula 
erdőőröket és Veszelovszky András segéderdőört a szolgálat érde
kében áthelyezte és megbízta őket a teplicskai irodai szolgálat, 
a zsdjári, felsőboczai, benkovói, hrboltói, maluzsinatói, faraktár, 
sztankováni, szkalnói, felsőrevucai likavai, vieliodnai illetve a 
medvési védkerület szolgálatának az ellátásával.
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Az 1916.
folytak be az

E lőfize tési d íjak  n yug tázása .

évi m ájus hóban a következő előfizetési dijak 
Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

: ÁLLASKERESLET ES KÍNÁLAT

Groszmann Ferencz 5 . - ,  Hornik Károly hd. 3 . - ,  Tűkön urad. 
hd. 8.55, Stocker Antal hd. 4.40, Albrecht János 8 . - ,  Gafnk János 
2.66, Felkai erdőgond. 1 9 .- , Gr. Vigyázó urad. hd. 5.55, Faragó 
Béla hd. 30.60, Lévai urad. hd. 10.55. .

1 koronát fizettek : Saári Mihály, Katona Lajos, Fabriczy István,
Szabó József, Felkai erdőgond., Sticz János, Kájrár János, Ziegelhof- 
fer Arnold. . „  .

2 koronát fizettek : Simon Károly, Szieger Lajos, Szullik frigyes, 
Gere Antal, Mederán István.

3 koronát fizettek: Pataló Péter, Kiss István, Bogdán Trajan, 
Mezey Károly, Varga Mihály.

4 koronát fizettek : dr. Mocsáry Sándor, Eötvös János, Dóczi István, 
Lochiáa Viktor, Lévai urad., Vörös Gyula, Farkas Elek, Komán József, 
Kelemen József, Wirlics József, Lázár József.

Szerk esztő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tjav íto tt lakczím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a  posta, hanem a  kiadóhivatalunk eszközli a 
beje len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

Sz. Gy. Értesítését közöljük, a küldött 10 fillért pedig a lap javára 
bevételeztük.

G. A. Mi a lapot pontosan expediáljuk s így valószínűleg másutt 
lehet a baj. Előfizetése a most küldött 2 koronával 1916. évi október 
hó végéig rendezve van.

K. F. 1. A lap megküldése iránt intézkedtünk. 2. Az «Erdészeti 
Zsebnaptára az «Országos Erdészetig Egyesület*-nél Budapest, V., 
Alkotmány-úteza 6. szám kapható. Ára lapunk előfizetőinek 2 kor. 
Ha 2 K  45 f-t előre beküld, úgy a naptárt bérmentve megküldik.

S. Gy. Az erdőőri szakvizsgát csak teljesen betöltött három évi 
gyakorlati szolgálat után lehet letenni. Ügy tudjuk, hogy ez alól 
senkit se mentenek fel s azért is kár volna a hiányzó három hónapi 
gyakorlati szolgálat elengedése iránt folyamodnia és magát felesleges 
költségbe vernie. Ha azonban ennek daczára meg akarja kisérleni a 
folyamodást, úgy a földmivelésügyi miniszter úrhoz nyújtsa be kérvé
nyét s jelölje meg abban azt is, hogy melyik erdőfelügyelőségnél kíván 
vizsgázni.

Erdély. 1. A kullancsoktól úgy óvhatja meg a borjukat, ha azokat 
nem hajtja kullancsos helyre, vagyis erdei, vagy közel szomszédos 
vizenyős helyekre. Ha a borjú már kullancsos, úgy a bőrre tapadt 
kullancsokat lysolos, benzines vagy sósvízzel kell bekenni s akkor 
lepotyognak. Az érett kullancsok kedvencz tartózkodási helyei a 
lágyéktáj, tőgy, végbélnyílás környéke s a czombok belső felülete ; 
az álczák a fejen, a fényszáj, szemhéjak és fülek körül tanyáznak, 
meg a tőgyön. Jó az állatokat kéthetenkint olajos vízzel megperme
tezni, mert az olajos testen nem marad meg a kullancs. 2. A tetű 
rendkívül szapora és vérszopó állat, melynek ezrei néhány hét alatt 
beteggé, senyvedővé tehetik az állatokat. Védekezni ellene a tiszta 
istállóval és az istállónak 2 —3 hétben egyszer való kimeszelésével 
lehet. Igen jó az istálló padlózatának fahamuval való gyakori beszó- 
rása is. A tetves állatokat azonnal, a mint a bajt rajtuk észrevesz- 
szük, jól be kell rovarporozni s rozmaringos táblaolajjal az egész tes
tüket bekenni; ettől még a serkék is mind elpusztulnak. Ha azonban 
a baj már nagyobb mérvet öltött, úgy forduljon azonnal állatorvoshoz.

K. L Tessék kérdéseivel ügyvédhez fordulni.
M. J. A zborói leánytápintézet végleg be lett szüntetve ; hogy 

helyette lesz-e, hol és mikor másik tápintézet felállítva, azt egyelőre 
nem tudjuk.

B. A. Miután családjáról a város gondoskodik, ennélfogva hadi
segélyre nincs igénye.

K. J . Szeges vadászczipőt nálunk legfeljebb fegyver- vagy 
sportüzletekben kaphat, azonban *ott is most bajosan, mert a hadba- 
vonultak a készleteket megvásárolták ; ezért tanácsosabb és bizo
nyára olcsóbb is lesz azt külföldről hozatni. Kapható: E. Rid & Sohn 
udvari szállítónál, München (Fürstenstrasse No 7.); Bergmann & Co. 
Passau. Tessék tőlük árjegyzéket kérni.

Garamvölgyi L. 1. Bár azt hisszük, hogy munkásainak semmi
éle utazási kedvezményre igényük nincs, mégis azt tanácsoljuk, hogy 
erre nézve kérdezze meg a legközelebbi vasúti állomásfőnökséget.

2. Sor jegyeit még nem húzták ki.
G. S. Felhívásának első részét nem találtuk közölhetőnek, a 

második részét azonban díjmentesen hozzuk. A küldött 10 fillért a 
lap javára bevételeztük.

4 7  éves, róm. kath., nős, családos, ép egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Összes erdészeti teendők 
önálló kezelésében, úgyszintén a vadászat terén is, kis
ós nagyvad tenyésztésében teljes jártassággal bir, mikről 
kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. Czíme : 
Pál János uradalmi főerdőőr, Törökbálint (Pest m.) (8.)

37  éves , nős, hadmentes egyén, ki az erdő szak
szerű kezelésében, fővad, apróvad és fáczántenyésztésben 
teljesen jártas, érd. szakiskolát jelesen végzett, 2 1  évi 
gyakorlattal, magyar, német és tót nyelvet úgy szóban, 
mint írásban tudó, keres főcrclészi, erd ész i vagy 
főva ilászi állást. Czím a szerkesztőségben. o.j

A zonnali b e lép ésre  állást keres 50 éves, erő
teljes, hadmentes, nős, gyermektelen, szakvizsgázott 
erdőőr, ki az erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és 
irodai teendőkben jártas s gazdaságban mint tiszt volt 
alkalmazva. Czíme : Petrovits Gábor, Técső, (Máramaros 
megye). (7.)

HIRDETÉSEK

1916. évi 1401. szám.

T e r m e l t  tö lg y r ö n k - ,  o s z lo p  é s  k e r é k k ü l lő  
e l a d á s .  A csálai és tótváradi erdőgondnokság kerületé
ben termelt és rakodókra kihozott összesen 863 köb
méter tölgyrönk, 495 darab faragott tölgyoszlop és 
53,450 darab tölgykerékküllő 17 eladási csoportra meg
osztva, zárt írásbeli ajánlatok útján kerül eladásra.

Az ajánlatok 1916. évi május hó 29-én déli 1 óráig 
nyújtandók be a lippai főerdőhivatalnál, ahol azok 
május hó 30-án délelőtt 9 órakor fognak nyilvánosan 
felbontatni.

Az eladási csoportok beosztását, kikiáltási árakat és 
bánatpénzeket feltüntető részletezést, valamint árverési 
általános és részletes feltételek, ajánlati űrlap és boríték 
alulírott főerdőhivatalnál szerezhetők be.

Lippán, 1916 április hóban.
(6.) M . k i r .  F ő e r d ő h iv a ta l.

P ályázat. A diósjenői urad. erdőhivatal 900 kor. 
évi fizetés és rendszeresített mellékjárandóságokkal díja
zott szakképzett erdőőrt fogad fel azonnali belépésre. 
Okmánymásolatokkal felszerelendő kérvények május hó 
végéig beküldendők a diósjenői (Nógrád m.) urad. erdő
hivatalnak. (5.j

K opót keresek megvételre, minden vadra betanítottat. 
Szives ajánlatokat Stocker Antal czím alatt kérek. 
Giráit, Sáros vm. ,2.11.1.)
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A szatmári róm. kath. püspökség bükkzsérczi 
(Borsod megye) erdőgazdaságában főerdőőri á llásra  
ezennel pályázat hirdettetik. A javadalmazás a használ
hatóság arányában 600—1200 kor.-ra emelkedhetik. 
Kezdőfizetés 600 kor. készpénz, 12 hl. búza, 12 hl. 
kétszeres, 12 hl árpa, 32 m 3 kemény dorongfa, 2 drb 
fejőstehén és 2  gulyabeli tartás, 2  drb anyasertés és 
1 0  drb süldő legeltetés, szántóföld 1 2 0 0  Cj-öl és lakás 
természetben.

Pályázhatnak oly róm. kath. vallású, fedhetetlen elő
életű, egészséges munkabíró egyének (40 éven aluliak), 
kik már ily minőségben alkalmazva voltak és erdőőri 
vizsgával rendelkeznek Az állás nyugdíjas. Egy évi 
megfelelő próbaszolgálat után véglegesítés. Kérvények 
Püspök Úr Öméltóságához ezímezve Uradalmi Jószág
felügyelőség Pusztahidvég (up. Poroszló, Heves megye) 
nyújtandók be. (3.in.i.)

1916. évi 1380. szám.

Fenyőtutaj faeladás. (1000 m3-es részletekben.) 
A bustyaházai m. kir. erdőhivatal erdőgondnokságaiból 
az 1916. évben letutajozandó mintegy 2000 m 3 26 cm 
és ennél nagyobb átmérőjű, továbbá mintegy 13,000 m 3 
25 cm. és ezen alóli középátmérőjü azaz összesen mint
egy 15,000 m3 1914. évi termelésű lucz-és jegenvefenyő- 
baszonfa Máramarosszigeten az erdőigazgatóság hiva
talos helyiségében 1916. évi május hó 94-én (huszon
negyedikén) d. e. 1 0  órakor zárt írásbeli ajánlatok útján 
eladásra kerül.

Az ajánlatokat az árverést megelőző napon délután 
4 óráig kell a bustyaházai erdőhivatalnál benyújtani. 
Az ajánlatok az erdőigazgatóságnál a fentebb megjelölt 
napon délelőtt 1 0  órakor nyilvánosan felbontatnak.

A csoportok beosztását és kikiáltási árait feltüntető 
kimutatások, valamint a részletes versenytárgyalási fel
tételek, ajánlati űrlapok és borítékok a nevezett erdő
hivatalnál beszerezbetők s ugyanezek az illető kerület
beli erdő- és faraktárgondnokságoknál megtekinthetők.

Bustyaháza, 1916. évi április hó.
(*.) M . k i r .  E r d ő h iv a ta l .

1916. évi 1860. szám.
F enyőh aszonfa  eladás. (Vasúti rakodókon.) 

A körmöczbányai m. kir. erdőgondnokság kerületében 
termelt, a jánoshegyi és a felsőstubnyai vasútállomásra 
kiszállított 5008 m 3 fenyőhaszonfa iá melyből a külön 
csoportokba sorozott 12— 15 cm. középátmérőjü fára 
1577 m 3 esik), továbbá 6371 drb fenyő erdei léez és 
2040 folyóméter fenyőrud nyolcz eladási csoportra meg
osztva, zárt írásbeli ajánlatok útján el fog adatni.

Figyelmeztetnek a versenyzők, hogy minden egyes 
értékesítési csoportra külön borítékban, külön ajánlat 
teendő.

Az ajánlatok legkésőbb 1916. évi május hó 24-én dél
után 5 óráig nyújtandók be Zsarnóczán a m. kir. erdő

9 —  10. sz.

hivatalnál, a hol azok május hó 25-én délelőtt 10 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni.

Részletes adatok, az árverési és egyúttal szerződési 
feltételek, ajánlati űrlap és boríték a zsamóczai m. kir. 
erdőhivatalnál szerezhetők be.

Zsarnócza, 1616. évi május hó 2-án.
(7-) * AT. k ir .  E r d ő h iv a ta l .

M éhkasokat gyékényből szállítok. Közönséges 
kúpkas 2 kor., igen nagy 3 kor., átmeneti 4 kor. 
Matuska István, Nagykároly. 1IV3)

Gazdáknak és baromfitenyésztőknek
nélkülözhetetlen segédkönyvek a

Hreblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő
által irt

baromfi- és házinyul-
tenyésztési szakmunkák;

f ’
1. Általános tudnivalók III. kiadás ára 1.— K

■/# 2. Baromfitenvésztés I. • « 5.—  .
3. Tyuktenvésztés II. i « 3.— «
4. Pulykatenvésztés II. . . 3.— .

aBPyH?' 5. Lúd- és kacsatenvésztés I. • .  3.— .-ffjll 6. Baromfiak hizlalása II. • « 1.50 .
7. Baromfitermékek értékesítése . 2.— «
8. Az ezüst szörmenvul tenyésztése

és ériékes ítése. L kiadás .  2.— .

E  nyolcz m unka  Szerzőnél — Eperjesen, erdészeti
altisztek s egyéb alkalmazottak által postautalványon meg-

rendelve fele árban kapható.

:  :
♦  Egy fillért se áldozzon a méhészetre, X
♦  m íg 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 á t előforduló munkák leírását X 
J  és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos- X
♦  ságot áraszt a sötétségben, útm utatást a bizonytalanságban : ♦  
X mely határozottan megjelöli a czélt s az arra alkalmas X
♦  eszközöket. A 223 lapra terjedő könyv ára bérmentes kül- ♦  
+  déssel 3 kor. 45 üli.; csinos vászonkötésben 4 kor. 45 filL « 
X Műlépek, keretléezek, kaptárak, kasok és mindennemű J
♦  méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen ♦
X és bérmentve küld X

♦  a  tM éhészet» k ia dóh iva ta la  ♦

♦  XJjpest, S zéch en yi~ u tcza  7. sz. ♦

AZ E R D Ő .

diana fegyver  a telier  H asználati fegyverek
Gothard Sándor „,, T koroni; feiMé- _w  1 B * *  1 V , W I  A kontinens legnagyobb luxusfegyver-raktara.
Herény, Szom bathely mellett,Vas m. Saját szerkezet — saját minták!
Lerakat: B u d a p e s t ,  V I., V á c z i - k ö r ú t  61. s z . ,  a Magyar Motor- és Gépgyár irodájában.

Budapest^ 1916. Franklin-Társulat nyomdája.

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



•X X, évfolyam. -  H —12. szám. További intézkedésig megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1916. junius 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 f. AZERDŐ

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. 

T U L A JD O N O S  E S K IA D Ó  A Z O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések  
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond 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 á r «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. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdő» m unkatársai m egfelelő irói tisz teletdíjban részesülnek, a m elyet a  szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap jav á ra  fordit- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Havasok és azok modern berendezése. (Marinovié Milán.)
A közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélye.
Gazdasági tanácsadó : Miért fontosa méhekkel építtetni? (Ignácz Sán

dor.) — A tojók nyári gondozásáról. (Bászel Elek.) — Hadi szappan. 
Különfélék: Kérelem. — Szökevény hadifoglyok. — Keresik a gyógy

növényeket. — Üvegragasztó. — Vastárgyak beerősítése fafogan
tyúkba. — A háború által Kelet-Poroszország magánerdeiben 
okozott károk. — A gyufáról. — Szőrmék megóvása nyáron.

Az  «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» közleményei: 
Kérelem. — Nyugtázás.

Hivatalos közlemények: Szederlevél gyűjtése ügyében.
Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

H avasok  é s  azok  m odern beren dezése.
b t Ir ta  : Marinovic Milán m. kir. s.-erdőmérnök.

(Folytatás).

A havasokat a helyi- és terepviszonyok és a havasok 
alakja szerint, két-három, néha azonban négy tagra 
osztjuk fel.

Ha a havas hosszúkás, vízszintesen húzódó, szalag- 
alakú, a tagok egymás mellett lehetnek. Ha azonban a 
felsó' és alsó részek relatív magassága között nagy a szint- 
különbség, a tagok egymás felett is lehetnek.

A legeltetés az alsó tagon kezdődik, vagy ha a tagok 
egymás mellett vannak, azon a tagon, a melyen a vegetáczió 
előbb indul meg. Szabály az, hogy a felső részre csak akkor 
szabad menni, ha ott a fű már teljesen kifejlődött; ott 
azután a' legeltetés addig tart, a míg a fű az alsó lelegeltetett 
részen újra megnő.

Mivel a fű eleinte lassabban nő, azokon a részeken, a 
melyek előbb kerülnek legeltetés alá, a legeltetés rövidebb, 
viszont azokon a részeken, a melyek később kerülnek sorra, 
a legeltetés hosszabb ideig tart.

A legeltetés a tag legalsó részén, vagyis a tag melegebb 
fekvésű szélétől kezdve, egy-egy napi legeltetésre alkal
mas nagyságú, egymás mellett sorakozó pásztákban 
folytatódik és pedig úgy, hogy a csorda fele az új pásztán, 
másik fele pedig az előző napon legeltetett pásztán legel.

A fagyokra való tekintettel nem szabad a füvet késő 
őszszel nagyon lelegeltetni.

A marhát rendszerint junius elején, vagyis akkor 
bocsátjuk a legelőre, mikor a talaj már megszáradt, a ffi 
pedig megnőtt és megerősödött. A marha október közepéig

! marad a havason. Azt, hogy meddig lehet egyes tagokon 
legeltetni és mennyi az egyes tagoknak a jószágbírása, a 
következő módon számítjuk ki. Ha pl. egy 600 kát. hold 
területű havast, mely holdankint 1 0  q fű termést ad, két 
tagra osztunk, úgy a havas jószágbírása 6000 : 30=200 
normáljószág. Az egyik pl. 290 kát. hold nagyságú tagon a 

2 00  v  10
legeltetés ( x  100): 200 =  48 napra terjed, feltéve,

hogy a legeltetési időszak 100 napig tart. A másik 310 kát. 

hold nagyságú tag (-3 J ^ 1 0  X 100) : 200 =  52 napig

lesz legeltetve. Az első tagot azonban nem legeltetjük 
egyhuzamban 48-napig, hanem pl. csak 18 napig. Ekkor 
át kell menni a második tagra, a hol a marha mintegy 
32 napig marad. Ez alatt a fű az első tagon ismét megnő, 
mire a legeltetést újból az első tagon folytatjuk, a 48 nap. 
ból még hátralevő 30 napig. Innen a jószág ismét a máso
dik tagra kerül és o tt marad 2 0  napig, a mikor aztán 
erről a havasról elhajtjuk.

Ha a havast három tagra osztjuk fel, akkor a legelte
tési sorrend a következő: az alsó részen marad a jószág 
mintegy három hétig, a középsőn 4 —5 hétig és ugyan
ennyi ideig a felső tagon; innen ismét az alsó részre kerül 
s o tt marad a legeltetési időszak végéig.

Négy részre csak ritkán s leginkább o tt szoktuk a 
havasokat felosztani, a hol azok nagyon mélyen lenyúlnak. 
Ilyen esetben addig, míg az állatállomány a második 
és a harmadik tagon legel, az első és negyedik tagot 
kaszálni szokták.

A legeltetésre kiszámított napok számát és a meg
határozott normáljószág számát túllépni nem szabad. 
Ha mégis kénytelenek volnánk több állatot a havasra 
hajtani, mint a mennyit számítás útján megállapítottunk, 
úgy a legeltetési napok számát kell megfelelő arányban 
csökkenteni.

A havasok talaj értékének emelése. Talajjavítás. 
Áttérünk a munkálatok egy másik csoportjára, vagyis 
azokra, a melyek a legelők értékét közvetlenül emelik; 
a mocsarak kiszárítását és lecsapolását it t  nem tárgyal-' 
juk, mivel ezek a rétek és legelők javításáról szóló tudo
mány körébe tartoznak.

Szintúgy mellőzzük a kopár területek és vízmosások 
- beerdősítését is, mely amúgy is minden erdész előtt is-© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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13. Ménesül havasrész védőfákkal. (Domer B. felv.)

meretes, hanem a köves területekkel foglalkozunk, a me
lyek a termékeny területnek egy részét borítják. Hogy a 
kövekkel borított különben míveletlen talajt mívelés alá 
vehessük, a köveket rakásokba összegyűjtjük és külön
féle czélra felhasználjuk. így pl. mesgyehatár gyanánt, 
különböző építkezéseknél, különösen útépítésnél, legelők 
terasszirozásánál, gödrök feltöltésénél, vízmosások meg
kötésénél stb. Ha a köveket azonnal fel nem használ
hatjuk, úgy 2  m. széles és 1 m. magas rakásokba rakat
juk fel.

• Nem kevésbbé fontos a talaj egvengetése. A legelő
kön található nagyszámú vakondtúrás és hangyaboly, 
nem különben a sok göröngy és gödör, mely utóbbiakat 
a marha csülkével hasít a nedves talajba, mind kiegyen
lítésre vár. Ennek megtörténte után a talaj fűvel beve
tendő. Ezt a munkát, valamint a kőszedést, a pásztorok 
teljesíthetik, a melyért külön díjazásban részesülhetnek.

A havasokat, mint azt már említettük, nemcsak fű, 
hanem helyenként fák és cserjék is borítják.

A fák hivatása az, hogy a jószágot a nap hevétől 
és az idő viszontagságaitól megóvják, továbbá 
hogy a talajt a széltől, naptól védjék és a lavinák, 
morénák, földcsuszamlások keletkezését megakadá
lyozzák.

Azért a fákat nemcsak óvjuk a havasokon, 
hanem szükség esetén- ültetünk is.

A 18. képen, mely az 1400 m. magasságban 
fekvő mencsili legelőt mutatja, a mencsili tej
gazdaság marhaállományát látjuk a legelőn levő 
facsoportokkal, melyek a fenti czélt szolgálják.

A 14. képen az 1700 m. magasságban fekvő 
havason a védőfákat és havasi utat látjuk.

Míg a fák a havasokon a fenti jó czélt szol
gálják, addig a cserjék nem szívesen látott ven
dégek. Vannak ugyan esetek, a mikor a cserje is 
hasznossá válik — így pl. mikor a talajt a kép
ződő lavináktól megvédi — de legtöbb esetben 
mint, hasznavehetetlen, sőt káros növényt el kell 
távolítani. A havasi növényzet közül említésre

méltó : a törpefenyő, havasi éger, boróka, áfonya, 
a havasi rózsa és a páfrányok különféle fajai. 
A törpefenyő és az éger, legyen az bár egyenként 
vagy csoportosan vagy más cserjével elegyedve, 
oly mértékben képes ellepni a legelőt, hogy az 
ember kilométernyire sem lát mást, mint sűrű 
átjárhatatlan rengeteget.

Ilyen helyen legeltetésről szó sem lehet. Hogy 
az ilyen terméketlen talajt mívelés alá vehessük, 
ki kell azt tisztítani, vagyis a fenyőt, égert és 
borókát kivágva, rakásokba gyűjteni s a következő 
tavaszszal elégetni.

Ezt a munkát a mint a tapasztalat igazolta, 
legjobb julius vagy augusztus második felében végezni.

A cserjék kivágásánál óvatosan kell eljárni, 
nehogy helyükön lavinák képződjenek és föld
csuszamlások keletkezzenek. Ezért ezt a munkát 
szakszerű felügyelet és előre megállapított rend
szer szerint kell végezni.

Veszélyes helyeken 10 m. széles vízszintes sávokban 
vágjuk ki a cserjét : ha azonban túlmeredek a hegyoldal, 
úgy a bokrokat érintetlenül hagyjuk — sőt helyenként 
még ültetünk is cserjét, hogy a talajt az elkopárosodástól 
megóvja és hogy az alantabb fekvő erdőt is megvédje 
a lavináktól.

Másutt a cserjéket, ha nagy számban találjuk, ki kell 
utáni, a talajt pedig boronálással kiegyengetni.

Sokkal rosszabb a cserjénél a bozót és gyom, mely 
mindenütt kiirtandó. A gyomok közül a csalán és a Ír* | 
a legelterjedtebb. Azon a helyen, a hol a marha deicim 
szokott, sok a lapu, mert ott sok a trágya. I tt más fű nincs. 
Mivel a marha a gyomot nem eszi, a begyomosodott he
lyeket míveletlen területnek tartjuk.

Máramarosban úgy irtják a laput, hogy május hótól 
szeptemberig havonta egyszer lekaszálják és a hely
színén hagyják elrothadni. A felgyülemlett trágyát az 
ilyen helyről el kell távolítani.

Ha a legelő mohával van benőve, azt boronával ki
irtjuk, a talajt kiegyenlítjük és fűmaggal bevetjük.

14. ábra. 1700 m. magas havas védőfákkal. (Dorner B. felv.)
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A 15. és 16. képen látható egy égerrel, páf
ránynyal és lapuval benőtt, havasi legelő.

Trágyázás. A havasi legelők értékének eme
lése körüli munkálatok közül a rendszeres trágyá
zás a legfontosabb.

A havasi legelők fűmennyisége évről-évre apad, 
miért is trágyázással kell a havasi legelő termő
erejét emelni, minek következtében jobb lesz a 
fű minősége és nagyobb annak mennyisége is.

Az istállókban összegyülemlett trágyát czement- 
gödrökben gyűjtjük össze. A trágyázás előre meg
állapított rendszer szerint úgy történik, hogy a 
legsilányabb talajon kezdjük, a hová azután 4—5 
év múlva ismét visszatérünk. A már többször em
lített miniszteri rendelet elrendeli, hogy a trágyázás 
rendszeres teljesítésére minden gazdaságnál egy 
állandó egyén alkalmazandó, a kinek kötelessége 
az istállókat kitisztítani, a trágyát a gödrökben 15 

összegyűjteni és ott továbbkezelni.
A 17. kép azt mutatja, hogy miként kezeli tovább 

a trágyát az alkalmazott egyén és hogy miként állítja 
elő az alomnélküli trágyát, rüelyet a havasi gazdaságok 
güllének neveznek. A trágyázással megbízott egyén 
hordja ki a gödrökből a trágyát és a megállapított időben 
a kijelölt helyre viszi.

A trágya kihordására az egyfogatú talyiga szolgál. 
A trágya könnyebb és gyorsabb kihordása végett utakat 
építünk a legelőn; ezek az utak természetesen kezdet
legesebbek lehetnek a már említett utaknál, sőt mellőz
hetők is olyan helyeken, a hová a kisebb esés folytán 
út nélkül is fel lehet jutni.

A trágyázással megbízott egyén a legelőn egyenle
tesen szórja szét a trágyát, hogy annak minden része 
egyformán részesüljön trágyában.

Ez az eljárás azonban csak a kisebb esésű talajon és 
fensíkon alkalmazandó, míg olyan helyeken a hol az 
eses nagyobb, elég a trágyát vízszintes sávokban lerakni; 
a szétosztását elvégzi az eső.

Ott, a hol a marhaállomány delel, nagyobb trágya

ábra 1500 m. magas páfránynyal és havasi égerrel benőtt havas.

mennyiség gyűl össze ; innen a trágyát olyan helyre kell 
elhordani, a melyek kevésbbé lettek trágyázva. Szint
úgy széjjel kell hordani a legelő egyes helyein található 
trágyalepényeket is. Ezt a munkát a pásztor végezheti el. 
Azt a legelőt, a melyet hosszabb ideig legeltetünk és nem 
elegendőkép trágyáztunk, valamint azt, a hol a talaj 
elszegényedett, vagy az állatok teljesen összegázolták és 
a talaj megkeményedett, bekerítjük, ott a marhát bi
zonyos ideig legelni nem engedjük, a talajt összeboro
náljuk és fűvel bevetjük. Ilyen helyeken a műtrágyá
zást is alkalmazhatjuk ; ezzel az eljárással szintén kí
sérleteznek Máramarosban.

Hogy a legelő milyen minőségű és összetételű nő-' 
vénynyel ültetendő be, az természetesen elsősorban a 
klímától és a talaj minőségétől függ, mert ez a két tényező 
határozza meg az illető legelő növényvilágát. Mindenek
előtt meg kell állapítanunk tehát azt a növényfajt, mely 
legjobban nő a kérdéses legelőn, föltéve, hogy azt a 
marha szereti. E szerint állítandó össze az el
vetendő fűmagkeverék. A máramarosi havasok az 

északkeleti Kárpátokban fekszenek. A talaj 
alsó része többnyire kárpáti homokkő, míg a 
felső rész homokos agyagkeverékből áll.

A talaj összetételét. és növényzetét tekintve, 
megállapította Thaisz Elek a botanikai kísérleti 
állomás útján, hogy egy kataszteri hold terület 
a következő magkeverékkel vetendő be :

I. Trifolium pratense ....................  1-0 kg
I. « repens ........................  2‘4 «
I. Lotus corniculatus ....................  2-1 «
I. Phleum p ra ten se ................   5-1 «

II. Festuca rubra ..........................  3-6 «
II. Dactylis glomerata ..................  7-4 «

16. ábra. Cserjével és gyommal benőtt 1450 m. magas liavas.

E magkeverék ára békés időben 40 korona. 
Vetése úgy történik, hogy először az I. jelölt ma
gokat vetjük el mint nehezebbeket, azután II. 
jelölteket mint könnyebbeket.
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17. ábra. Trágyakészítés.

A vetéssel egyid ej őlegTműtr ágy ázást is alkalmazunk, 
még pedig kát. holdanként körülbelül 60 kilogramm kálit és 
100 kg. Thomassalakot.

Ilymódon egy holdnak a bevetése és trágyázása 
összesen 80—100 koronába kerül.

A 18. képen egy olyan legelőt látunk, mely valamikor 
cserjével és mohával teljesen be volt nőve, de trágyázás, 
valamint a fentebb leírt mívelés szerint annyira helyre 
lett hozva, hogy most buja fű nő rajta.

Havasok értékesítése. Azt a kérdést illetőleg, hogy me
lyik értékesítési mód a legajánlatosabb a havasi legelők 
hasznosítására és hogy ki van elsősorban hivatva arra, 
hogy a modern gazdaság követelményei szerint rendezze 
a havasi legelőt, előbb néhány statisztikai adatot fogunk 
felsorolni a máramerosi havasi legelőkre vonatkozólag.

A 45,618 kát. hold kiterjedésű havasi legelő, melynek 
igazgatásával a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgató
ság van megbízva, eleintén 3—6 évre volt bérbeadva, 
holdanként 1*09 korona bérösszegért.

Ez az értékesítési mód nem volt képes bevinni a gaz
daságba a modern intenzív gazdálkodást, mert a 
bérlő ezen rövid idő alatt a legelő javításába és 
rendezésébe nem akart sokat befektetni és mert 
a szegény ruthén nép sehol jobbat nem látva, nem 
is bírt hajlammal erre, minekfolytán a legelő- 
gazdálkodás nagyon kezdetleges volt és a legelő 
teljes romlásához vezetett volna. Ezért a föld- 
mívelésügyi minisztérium elhatározta, hogy saját 
kezelésébe veszi a legelőket és azokon a modern gaz
dálkodást vezeti be. Ez a gazdálkodás 1902. évben 
azokon a legelőkön vette kezdetét, a melyeknek 
a bérlete lejárt és azóta fokozatosan folytatódik.

Ebben az 1902. évben az erdőgondnokság 13 
állandó fiatal munkást küldött ki tanulás végett 
Sárvárra és hármat Óvárra, a hol a hírneves sajtot 
készítik. Liptó és Udvarhely megyékből pedig a 
minisztérium ügyes sajtmestereket hozatott, hogy 
a juhtúrókészítésben a juhgazdaságokban alkal
mazottakat kitanítsák.

Tíz évvel később, vagyis 1912. évben a statisz
tika ‘ már a következő adatokkal szolgál: a 1 0  

legelőn 37 istálló, 3 menedékház, tisztviselő-szo
bákkal, 14 majoriak és 21 körkaliba 106-2 km. 
hosszúságú út |épült és 559 kát. hold legelő lett 
kitisztítva a benőtt gyomtól és művelés alá 
vonva, 65 0,000 korona összköltséggel.

1911. évben 15,996 normál jószágnak meg
felelő, 40,125 darab különféle állat legelt. Minden 
normáljószág után egy idényen keresztül a legel
tetésért 5 korona 50 fillér, az istállóért 3 korona, 
a pásztoroknak jfejenkint 2—3 korona fizettetett. 
A pásztort a gazdák fogadják fel, ők alkusznak 
meg vele és előre kifizetik a megállapított össze
get, melyből aztán a pásztort a kincstár fizeti 
havi részletekben. 1911. évben legelőbér czímén 
102,999 korona folyt be.

A következő 10 évben az erdőigazgatóság
60,000 koronát szándékozik a legelő tisztítására 

és javítására, 60,000 koronát pedig istállók és major
lakok építésére fordítani.

így javítva a legelőket, amormálállatok száma 5000— 
6000-re fog emelkedni, mi által a jövedelem 25,000—
30,000 koronára fog emelkedni, mely jövedelem könnyen 
fogja a befektetést fedezni, míg az épületekbe befektetett 
összeget az istállóbér fogja adni.

Tej szövetkezetek. A havasi gazdálkodással párhuzamosan 
halad a tejgazdaság. Ez csak úgy számíthat biztos ered
ményre, ha szövetkezetileg kezeltetik, mert a szövetke
zet megkönnyíti és biztosítja az eredményt. Ezért a 
népben a szövetkezet iránti hajlamot fel kell ébreszteni.

A tejgazdaságok kártérítés nélkül kapnak legmo
dernebb gépeket ; a vajmestert, úgyszintén a pásztort 
és a trágyakezelésre alkalmazott egyént a kincstár fizeti, 
ingyen adja a fűtőanyagot, a szarvasmarha fajának ne
mesítésére pedig fajtiszta algaui tenyészbikákat ad.

A tejgazdaságban szükséges gépek, melyeket a kincs
tár ad egyes tejszövetkezeteknek, többnyire alfa kézi 
separatorok.

IS. ábra. 1500 m. magas javított havas, magas fűvel.
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Egy ilyen tejgazdaság berendezése 1500—8700 ko
ronába kerül.

A mencsili havasgazdaság tej szövetkezete gőzerőre 
berendezett alfa-separatort 'kapott. Ennek egész be
rendezése 13,000 koronába került.

A szövetkezet naponta 80 kg. vajat és különféle, 
nagymennyiségű sajtot állít elő, melyet a jó úthálózat 
és vasúti összeköttetés révén a legrövidebb idő alatt 
küld piaczra.

A szarvasmarhák mellett a szövetkezet még 50 
darab disznót is hizlal, a mi tiszta nyereség, mert az 
egyébként nem értékesíthető hulladékokkal hizlalja föl 
azokat.

A 19. képen láthatjuk a vaj szállítását. A vajat 
ládákba helyezik és a nyereghez erősítik. Ezenkívül van 
a tejszövetkezetnek külön, a vaj szállítására berende
zett kocsija.

A kép hátterében látjuk mikép szállítják a hegyi 
lakók a tejgazdaságból 
olcsón beszerzett sava
nyú lefölözött tejet.

A kincstár a nagy 
befektetésekkel nem 

akar nagy hasznot, 
hanem elsősorban a nép 
jólétét segíti elő.

Az állam hivatott 
a nép jólétének emelé
sére és megóvására és 
erre az állami támoga
tásra leginkább van rá
szorulva a hegyi lakó, 
kinek maga a termé
szet mostohán adogatja 
adományait a sovány 
talajról.

Ezért a kincstár nem
csak saját jövedelmé
nek emelése czéljából és a szarvasmarha tenyésztése 
érdekéből rendezi a havasi legelőket, hanem egyúttal 
külön hivatást is teljesít, emelve a nép anyagi jólétét, 
kiszabadítja őt az uzsorások kezéből.

A tejszövetkezeteknek igazgatóválasztmánya van 
melynek elnöke az erdőgondnok; ő gyakorolja a felügye
letet a szövetkezet munkái felett és gondoskodik a ter
mékek értékesítéséről.

A szövetkezet 4 hónap alatt egy elsőrangú szarvas- 
marha után 80 korona, egy juh után pedig átlagosan 
8  kor. 08 fillér jövedelmet ért el.

Az erdőgondnokság hivatása megállapítani, hogy 
melyik falu melyik legelőre fogja szarvasmarháit kihaj
tani.

Az erdőgondnok vezeti a főkönyvet és állapítja 
meg, hogy milyen számban és milyen jószág hajtható 
fel egy-egy faluból a megállapított legelőre.

Ez a községi elöljáróság útján lesz a nép tudomására 
hozva.

Márczius hó végéig írandó össze, hogy a gazdák 
mennyi marhát szándékoznak a legelőre hajtani. Az 
összeírás alkalmával fizetendő a kötbér és lesz a jegyző
könyv felvéve.

Ez az összeírás jóváhagyás végett az erdőigazgató
sághoz felterjesztendő, a hol az esetleges panaszokat is 
tárgyalás alá veszik.

A legeltetési tervezet jóváhagyása után az erdő
gondnokság a bejelentett állatok száma alapján beszedi 
a legelő- és istálló-pénzt, valamint a pásztornak járó 
díjazást.

A kincstár a szarvasmarhát érő esetleges kárért 
nem szavatol, miért is szabad rendelkezésére bocsátja a 
gazdáknak a megállapított számú pásztorok kiválasztá
sát, illetőleg azok félfogadását, továbbá rájuk bízza, 
hogy a fejésre felügyeljenek és hogy sót, korpát és 
a szükséges almot beszerezzék.

Természetesen a gazdák azon vannak, hogy a vad
orzók és az erdőre 

veszedelmes egyének 
ne jussanak fel a lege
lőre.

A gazdák által fel
fogadott egyének hibá
jából keletkező kárt a 
gazdák egyetemlegesen 
viselik.

Az erdőőrökhöz őr
ként beosztott és fel
fogadott egyéneket a 
kincstár ta rtja  el és 
ezek, valamint más fel
ügyelő személyzet útján 
azon van, hogy a ren
deletek pontosan betar
tassanak.

A felmerülhető sze
mélyi ^ ügyekben az 

egész tejgazdaság személyzete az erdőgondnoknak van 
alárendelve.

Az előadottakból látjuk, hogy elsősorban a na
gyobb gazdák vannak hivatva a havasi legelőket a 
követelményeknek megfelelően berendezni és egyúttal 
a kisebb gazdáknak példát nyújtandó, mintagazdaságot 
létesíteni, annál is inkább, mivel erre nagyobb tőkével 
rendelkeznek s így e czélok elérésére minden eszközük 
megvan.

A magyar kincstár most pedig azon van, hogy az 
összes állami legelőket saját kezelésébe vegye át s 
saját birtokát így kikerekítve, mint a legnagyobb 
gazda, rajtuk mie’őbb mintagazdaságot létesítsen és 
ez úton az egyes helyeken elszegényedett talajt meg
termékenyítse és a végpusztulástól megmentse.

(Vége.)

19. ábra. Vaj- és tejszállítás a mencsili havasról.
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A közszo lgá lati alkalm azottak  újabb háborús  
segélye.

A kormány a közszolgálati alkalmazottaknak 1916. évi 
január hó 1 -től október végéig terjedő tiz hónapra, fizeté
seiknek 20%-át engedélyezte háborús segély czímén. Mint
hogy ez a segélyezés már vége felé közeledik, a képviselő
háznak junius 7-én tartott ülésén Teleszky János pénzügy- 
miniszter törvényjavaslatot nyújtott be a közszolgálati 
alkalmazottak újabb háborús segélyéről és az alkalmazottak 
részére engedélyezendő beszerzési előlegekről. A javaslat 
felhatalmazza a kormányt, hogy az 1915. évi XXII. t. ez.
2. és 5. §-ai szerint megállapított egyszeri háborús segélyek 
mértékét meg nem haladó újabbi egyszeri háborús 
segélyeket engedélyezhessen azoknak a közszolgálati al
kalmazottaknak, a kik 1916 november 1-én a tényleges 
szolgálat kötelékébe tartoznak. Ez újabbi egyszeri 
háborús segélyek 1916 november 1-től kezdve tizenkét 
egyenlő előzetes havi részletben fizetendők ki az alkalma
zottak részére.

A javaslat 8 . §-a felhatalmazza a kormányt, hogy a 
segély engedélyezésének közelebbi részleteit, valamint az 
engedélyezhető beszerzési előlegek igénybevételének és vissza
fizetésének módozatait rendeleti úton szabályozza. A be
szerzési előleget 1916 november 1-től tizenkét hónap alatt 
vissza kell fizetni.

Az indokolás szerint a beszerzési előleggel lehetővé 
akarja tenni a kormány, hogy a közszolgálati alkalmazot
tak háztartásaik részére elsőrendű életszükségleti czikke- 
ket idejekorán beszerezhessenek és beszerzési csoportokba 
tömörülve, a nagybani bevásárlás előnyeit biztosíthassák 
maguknak.

Az előlegek engedélyezésénél figyelemmel lesznek az 
alkalmazott családi viszonyaira, de nem tartaná helyes
nek a kormány, ha a beszerzési előleg meghaladná a felét 
az egyszeri háborús segélynek.

Ügy értesültünk, hogy a kormány a beszerzési előle
geket már most, a lehető legrövidebb időn belül fogja 
folyósítani, hogy az alkalmazottak szükségleteiket még a 
nyár folyamán beszerezhessék.

A háborús segélyt illetőleg fentebb nyert értesülésünk 
nem egészen világos, a mennyiben azt úgy is lehet magya
rázni, hogy a közszolgálati alkalmazottak, fizetésüknek 
azt a 2 0 %-át, a mit háborús segély czímén ebben az évben 
tíz hónapra elosztva kaptak, november 1 -től kezdve 1 2  havi 
részletre elosztva fogják megkapni, a mi annyit jelentene, 
hogy novembertől kezdve valamivel kevesebbet kapnának, 
mint jelenleg. De lehet az értesülést akként is magyarázni, 
hogy a háborús segélyek eddigi (havi) mértéke továbbra 
is megmarad. Ebben az esetben azonban az alkalmazottak 
egész évre számított háborús segélye fizetésüknek nem 
20%-át, hanem 24%-át tenné ki.

Azt hisszük, hogy nem fogunk csalódni abban a remé
nyünkben, hogy a kormány ezt az utóbbi módozatot 
fogja a törvényben megvalósítani.

Gazdasági tanácsadó.
Miért fontos a méhekkel építtetni? Egy középiskolai 

igazgatóval beszélgetve, többek között ráterelődött a 
beszéd a műlép drágaságára is. Azt mondja az igazgató, 
hogy neki nem kell csak egy pár lap a műlépből.

— Hány méhcsaláddal rendelkezik igazgató úr?
— 14 volt, de most csak 8  van.
— És mégis csak egy pár lapot akar vásárolni? 

Hiszen egy családnak is kell 5—6 drb egy nyáron!
— Én legfeljebb csak egyet-egyet szoktam adni, néha 

pedig egyet sem, építtetek velük.
Ez a kijelentés igen meglepett, különösen azért, mert 

ez a jó bácsi valóságos nemzetgazda s minden önzés 
nélkül fáradozik hazánk mezőgazdasági fejlődésén s ezért 
nem is tudtam hamarosan elképzelni, hogy hogyan lehet 
az, hogy egy ilyen úriember, a ki hivatva van egész nem
zedéket minden irányban hasznosan nevelni, nem tudja, 
hogy -a méhekkél való építtetés nem azért fontos, hogy 
lépkészletünk egy pár darabbal szaporodjék, hanem azért, 
hogy a méhek degenerálását (elsatnyulását)megakadályoz- 
zuk. Ha nem építtetünk a méhekkel új sejteket, akkor 
hiába veszünk idegen méhesekből méhcsaládokat, saját 
állományunk vérfelfrissítésére (nemesítésére), hogy ha 
öreg szűk lépsejtekbe (czellákba) rakja az anya petéit, 
a melyekből csak a legapróbb méhek kehiek ki. Ismeretes, 
hogy az álezát a mikor bábbá fejlődik, hártyaszerű burok 
veszi körül melyet bábingnek nevezünk és a mit, ha a 
méh kibújik a czellájából, ott hagy bent a sejtben. Ha 
egy sejtből több éven át kelnek ki méhek, a sok báb
ingtől a sejt annyira megszűkül, hogy idővei csak apró 
csenevész méhek kelnek ki belőle, a mitől bizony nem 
sok eredményt várhat a méhész. Ezért fontos, hogy min
den évben építtessünk a méhekkel új iépeket, különösen 
a főhordás alatt, a mikor magok a méhek is legjobban 
szeretnek építeni. De máskülönben is, a méheknek ter
mészetes szokásuk ez építkezés, miért is ha van hordás, 
kár volna őket az építkezéstől elzárni. Attól pedig nem 
szabad félni, hogy ha építtetünk, kevesebb lesz a méz- 
hozam, bár igaz, hogy egy kilogramm viasz termelése 
1 0  kg. mézbe kerül; de azért az építtetést, még sem 
szabad mellőzni; ez különben amúgy is megtérül a 
gazdának, mert műlépre minden kaptárral méhész
kedőnek szüksége van, másrészt pedig, csak úgy vár
hat szép kifejlődött erőteljes méheket, a melyek két- 
szerte többet bírnak hordani, mint az apró méhek, ha a 
költőűrben olyan lépek vannak, a melyeknek sejtjei nem 
szűkültek már meg a sok bábingtől.

Magam is sok méhesben győződtem meg már arról, 
hogy a gazda, nem sok gondot fordít arra, hogy a költő
űrbe milyen lépek vannak beaggatva. Ilyen helyen aztán, 
ha csak magok a méhek le nem rágnák az öreg sejteket 
s újat nem építenének helyébe, talán sohasem akadna 
egyetlenegy új sejt sem a költőűrben.

A méhek csak végső esetben rágják le a szűk sejteket, 
a mi azonban már nem sokat segít azon, hogy aprók né 
legyenek a méhek. Hogy ha aztán egy ilyen méhész be
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megy egy rendesen kezelt méhesbe, csodálkozik, hogy 
mennyivel nagyobbak itt a méhek, mint az övében. 
Ha csak az volna a baj, hogy az ő méhei aprók, akkor 
még kevés baj volna ; hanem a legnagyobb baj a hordás 
után észlelhető, a mennyiben jóval kevesebbet szüretel 
egy ilyen gazda, mint az, a kinek szép fejlett méhei vannak. 
Mert a nagyobb méhek nemcsak szemre szebbek, de 
bebizonyított dolog, hogy munkabíróbbak és erősebbek 
is, mint az aprók és ennek következtében tovább is él
nek s végül pedig, a mi a legfőbb, a mézgyomi^ik is két- 
szerte nagyobb és így egy térésre, kétszerannyit bírnak 
hozni; mint az elsatnyult méhek.

A francziák nagyon behatóan foglalkoztak az utóbbi 
években azzal, hogy a rendesnél minél nagyobb méheket 
állítsanak elő, abból a czélból, hogy a nagyobb méhek 
több nektárt bírnak egy térésre hozni, mint a mostani 
méhek.

Hogy, hogyan bírják a francziák ezt a problémát 
megoldani nem tudom, de azt állíthatom, hogy túl- 
nagy sejtekkel ezt létrehozni nem lehet, mert a mébeknél 
is megvan az a természetes határ, a melyen túl, bármilyen 
tágas bölcsőbe is rakja be az anya a petéit, nagyobbakra 
nem fejlődnek.

Ennek bizonyítására megemhtem, hogy egy raj tiszta 
új heresejtes lépekre lett helyezve, a hol az anya se
hogyan sem akart a heresejtekbe petézni, de végre is meg
unta a várakozást és hozzáfogott a petelerakáshoz, a 
miket aztán*a dolgozó méhek, annak rendje és módja 
szerint be is födtek és 21 nap múlva épen úgy ki is keltek 
a munkásméhek, mintha munkássejtekből keltek volna 
k i ; és bizony ezek sem voltak nagyobbak, mint azok, a 
melyek új munkássejtekből keltek ki. Ez is bizonyítja, 
hogy a méheknek is megvan természetes nagyságuk, 
mint minden más élőlénynek, a mit túlságba növeszteni, 
még mesterségesen sem lehet; ezt a természetes nagy
ságot azonban iparkodjunk úgy elérni, hogy a midőn 
itt van a főhordás ideje, hagyjunk a méheknek családon
ként legalább 5—6 műlépet kiépíteni; ezt az 5—6 darab 
műlép kiépítését észre se veszszük s mint már említettem, 
a mi elvész a vámon, az bőven megtérül a réven.

Az építtetést azonban necsak egy nyáron át, nagy 
ritkán eszközöltessük, hanem minden évben; sőt ha 
egész nyáron át állandóan hordanak, akkor kétízben is 
építtethetünk velük.

Az új lépeket, a melyek amúgy sem alkalmasak a pör
getésre, mert különösen a nagy melegben igen könnyen 
törnek, tegyük el a lépszekrénybe, a hol 14 naponként, 
kénezéssel óvjuk meg a viaszmolytói. Öszszel a betelelésnél, 
ezeket az új lépeket adjuk be a méheknek, a melyeknek 
czelláibói tavaszszal és egész nyáron át, erőteljes méhek 
fognak kikelni. Ha nem akarjuk az új mézeslépeket gon
dozni, akkor bent is hagyhatjuk a méheknél, a hol semmi 
bajuk sem történik és csak majd a betelelésnél helyezzük 
be a fészekbe.

A műlép készítéséhez a viaszt, ha csak tehetjük, min
dig magunk term eljük; mert a saját termésünkről bizto
san tudjuk, hogy se nem hamisítás, se pedig nem olyan 
méhesből került ki, a melyben költésrothadás dühöng,

a melyet ilymódon könnyen behurczolhatnánk saját 
méhészetünkbe. Az öreg és a here sejteket ne tűrjük meg 
6 évnél tovább, de még addig se, a költőűrben, hanem a 
negyedik évben, a mikor már látjuk, hogy a sejtek meg
szűkültek, a mézkamrába alkalmazzuk őket, a honnan 
kivéve, pörgessük ki a mézet, hogy a költőűrbe ne kerül
hessen. A heresejtek még a mézkamrába se valók, mert a 
méhek csak a végső esetben hordanak bele mézet. Az ilyen 
lépeket olvaszsza ki a méhész s a belőle nyert viaszt 
ne prédálja el olcsó áron, hanem készítsen belőle házilag 
műlépet. Ha minden évben családonként 5—6 lépet 
építtetünk és ugyanebben az arányban selejtezünk is, 
akkor nem jön a gazda abba a helyzetbe, hogy apró méhei 
miatt gyöngén szüretel.

A tojók nyári gondozásáról A nyári melegebb napok 
beköszöntésével a legtöbb tenyészetben a tojók azonnal 
felhagynak' a tojásrakással, ennélfogva a tenyésztők 
legnagyobb része azokat az egyedeket, a melyek ebben az 
időszakban is tojnak, valami rendkívüli kivételeknek 
ta rtja  ; már pedig ez a felfogás igen helytelen, mivel 
minden tenyésztőnek azon kell lenni, hogy állatai a nyár 
folyama alatt is tojjanak, nehogy esetleg az az anomália 
álljon be, hogy a tojások háziszükségletét is a piacz, 
vagy szomszédok útján kelljen beszerezniük.

Ha közelebbről megvizsgáljuk annak az okát, hogy 
miért nem tojnak tyúkjaink a nyári évszakban, akkor 
arra a tapasztalatra fogunk jutni, hogy olyan tojóktól, 
a melyek gyengébb kondiczióban vannak, és a mellett 
nem lettek a szakadatlan tojóképességre kitenyésztve, 
a nyál* alatt tojásokat nem várhatunk. Olyan tyúkok, 
a melyek nyáron át is észszerűen lesznek tartva és olyan 
szülőktől származnak, a melyek nyáron is tojtak, ebben 
az évszakban is fognak tojásokat rakni.

Már most lássuk, hogy miben is áll az a raczionális 
tartás? Mindenekelőtt a tojók nyáron hűvös ólakat és 
udvarjukban árnyékos helyeket kívánnak, hogy a nap 
égető melege ellen menedéket találhassanak. Olyan 
tenyésztőknek, a kiknél, mint az erdőőröknél stb. a barom
fiak szabad kifutókkal rendelkeznek, ezen utóbbi körül
mény nem fog fejtörést okozni; a miért is e lapok hasáb
ja in  erre nem is terjeszkedünk ki bővebben. Azonban az 
ólak már nehézségekbe ütközhetnek, mert ha túlmelegek, 
akkor abban a tyúkok képtelenek lesznek aludni, a miért 
is erre elsősorban gond fordítandó. Azért nem tudjuk 
tenyésztőtársainknak eléggé ajánlani, hogy földbe mé
lyített (földkunyhószerű) ólakat készítsenek. Ezen ólak
nak nemcsak az az előnyük, hogy nyáron hűvösek, hanem 
még az is, hogy télen melegek, mint a jó pinczék. (A föld- 
kunyhóólakról egy más alkalommal bővebben fogok 
megemlékezni.)

Az elhelyezés mellett nagy szerepe van még az ólak 
tisztaságának is ; ezért czélszerű, ha az ól falai deszkából 
vannak, azokat belülről bevakolni, hogy simák és repedé
sektől mentek legyenek, hogy az ovatang búvóhelyet 
ne találhasson. A padozatra a legjobb rostált homokot 
szórni, melyet havonta 2—3-szor a szükséghez képest 
frissel ki kell cserélni. Ezt a baromfitrágyával átita tott
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homokot azután a kompost-telepen igen jól fel lehet 
használni. A baromfiól többi belsó' berendezését, mint 
pl. az üló'rudakat, tojófészkeket, itatókat, etetó'ket stb., 
hogy szintén tisztíthatok legyenek, úgy kell készíteni, 
hogy könnyen szét lehessen szedni. Az ólat először tava Bu

szai, azután a szükséghez képest a nyáron is többször 
alaposan ki kell tisztítani, a mit a legczélszerűbben úgy 
hajtunk végre, ha az ólból minden kihordható belső be
rendezést kiviszünk és a belső falakat 2—8%-os karbolos 
mészszel kimeszeljük, a kivihető berendezést meg, mint, 
az ülőrudakat, tojófészket stb. forró lúggal jól lesuroljuk.

A fentieken kívül nyáron még fontos szerepe van a 
helyes takarmányozásnak is ; ez különösen vidéki tenyésztő- 
társainknak szól, mert ezek legnagyobb része szárnyasaik
nak vagy egyáltalában semmi eleséget nem adnak, vagy 
pedig csak oly keveset, hogy avval csak félig-meddig is 
jóllakni képtelenek, ezt pedig azon egyszerű oknál fogva 
teszik, hogy a kenyérgabonaneműek aratásánál és be- 
hordásánál úgy is elégséges eleséghez jutnak. A nyári 
időszakban legczélszerűbb, ha tyúkjainknak reggel és 
este szemeseleséget — a mi ocsu is lehet — délben pedig 
kevés lágyeleséget nyújtunk, továbbá naponta legalább 
egyszer adjunk nekik zöldeleséget is és pedig a délután 
folyamán, a déli és esteli etetés ideje között. Ezen táplálé
kokon kívül előttük mindenkor friss és tiszta ivóvíz is 
álljon, mert a zöldeleség a vizet nem pótolja — mint 
ahogy sokan hiszik — és ha vízről nem gondoskodunk, 
akkor tyúkjaink a szomjúságtól a rekkenő nyári napokon 
igen sokat fognak szenvedni. Ha felesleges tejjel rendel
kezünk, akkor ajánlatos egyik itatóedényben felerészben 
vízzel felhígítva tejet is adni és pedig úgy, mint a vizet, 
hogy egész nap rendelkezésükre álljon ; ennek azonban 
nem szabad a víz rovására történni, mert ismételten han
goztatjuk, hogy a szomjúságot csakis a víz képes teljesen 
oltani. Ha a lágyeleség tejjel van keverve, akkor tyúk
jainknak egyszerre csak annyit adjunk belőle, a mennyit 
egyszeri etetésnél elfogyasztani képesek, nehogy nagy 
melegben megromoljon, mert az ilyen romlott lágyeleség, 
mivel vajsavas erjedésbe megy át, igen könnyen has
menést idézhet elő, a mely azután végzetessé is válhatik.

A ki az előadottakat megszívleli, annak nem kell 
nyáron háztartásához tojásokat venni, fixszel Elek

Hadi szappan. Lux Hugóné nyugalmazott főtanácsos 
neje, egri uriasszony útmutatása szerint: Öt kiló száraz, 
finomra törött és szitált agyagot tálba teszünk, félkiló 
hamuzsírt (görög szódát) két liter forró vízben feloldunk. 
18 deka frissen oltott meszet kavarunk közé, ráöntjük 
a szitált agyagra, jól összedagasztjulTés jó nagy pogácsá
kat formálunk belőle, öt-hat napon át szellős helyen szá
rítjuk és használatkor nem hagyjuk a vízben állani. 
Nem habzik, de teljesen tisztára mosható vele a ruha. 
A legkormosabb konyhatörlők is tisztára moshatók. Ugyan
ezen reczept szerint készült szappant használták Német
országban a múlt század elején a napóleoni hadjárat 
idején.

Különfélék.
Kérelem. Lapunk előbbi számában Szabó György 

őrsvezető közölte, hogy Dóra István honvéd, szerb hadi
fogságba került. Linzer Dezső urad. főintéző úr. Kisszállás 
(Bács megye), a kinél Dóra szülei alkalmazásban vannak, 
kéri Szabó György őrsvezetőt, hogy közelebbi czímét, 
illetőleg Dóra fogságba jutásának részleteit vele közölni 
szíveskednék, hogy az aggódó szülőket megnyugtathassa, 
mivel a Szülők Dóra hadnagyától annak idején azt az 
értesítést kapták, hogy Dóra a hazáért hősi halált h a l t ; 
hivatalos értesítés azonban fiukról mindeddig nem jött.

Szökevény hadifoglyok. Az orsovai m. kir. erdőhivatal 
kerületéhez tartozó biszterei m. kir. erdőgondnokságban 
Incze Antal m. kir. erdőőr május 17-én az ország határá
tól mintegy 25 km-nyíre öt orosz hadifoglyot fogott el, 
a kik egyik alföldi fogolytáborból szöktek meg és Romá
niába akartak átmenni.

Keresik a gyógynövényeket. A magyar királyi 
gyógynövény kísérleti állomás (Budapest, II., Debrői-út 
15.) értesíti a növénytermelőket és gyűjtőket, hogy a 
német birodalomban illatos olajakat tartalmazó, valamint 
gyógynövényekre nagy szükség van (Levendula, kakukfű 
stb.), miért is ezeknek gyűjtése stb. ma nagyon kifizeti 
magát. Bárminő érdeklődésre választ ad a nevezett 
kísérleti állomás.

Üvegragasztó. Jó üvegragasztót kapunk, ha finom 
enyvet eczetsavban feloldunk.

Vastárgyak beerősítése fafogantyukba. Vas- és aczél- 
szerszámokat és egyéb fémtárgyakat a következőképen 
kell fanyélbe, vagy fogantyúba beerősíteni: 20 rész 
olvasztott gyantát, 7 rész kénnel és 8 rész vasreszelékkel 
jól összekeverünk, ebből megfelelő mennyiséget a kissé 
felmelegített fanyél nyílásába öntünk s azután ebbe bele
nyomjuk a szerszámnak szintén felmelegített nyelét. 
Kihűlés után a szerszám szorosan tart a nyélben.

A háború által Kelet-Poroszország magánerőéiben 
okozott károk. Kelet-Poroszország magánerdeiben a háború 
által okozott károk, a már befejezett részletes becslések 
szerint 1.785,000 márkára rúgnak. A legnagyobb kárt 
a Gumbinnen kormányzóságban levő erdők szenvedték
1.400.000 márka értékben, a melyben maga az anger- 
burgi kerület mintegy félmillió márkával szerepel; azután 
következik Allenstein 300,000 márka, Königsberg pedig
85.000 márka kárral. Különösen sokat szenvedtek a 
pusztítástól a kisebb magánerdők, míg a nagyobb erdő
ségek leginkább csak a széleiken szenvedtek kárt. Az állami 
erdőkben szenvedett károk becslése még folyamatban van.

A gyufáról. Ez a most igen megdrágult s ma már 
nélkülözhetetlen cikk alig 70 éves múltra tekinthet vissza. 
Mostanában volt ugyanis 70 éve annak, hogy Hammerer 
Lajos Württemberg német állam Hohenasperg várában,
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a hol politikai üzelraei miatt el volt zárva, a kénes gyufát 
feltalálta. Csak mintegy egy évtizeddel később találta fel 
dr. Böttcher tanár, a Maina melletti Frankfurtban az 
úgynevezett biztonsági gyufát. Ezt azonban először 
nagyobb mennyiségben Svédországban gyártották és 
azért nevezik még ma is — daczára annak, hogy német 
találmány — svédgyufának.

A ma használatban levő gyufagyártó gépek már olyan 
tökéletesek, hogy a gyártásnál a kézimunka csaknem 
teljesen kiküszöböltetett, mert a rönkök íelfürészelésétől 
kezdve, egészen a gyufával telt dobozok becsomagolásáig 
minden munkát gépek végeznek. Hogy a modern gyufa- 
gyártő-gépeknek milyen óriási teljesítőképességük- van, 
arról fogalmat alkothatunk, ha elgondoljuk, hogy egy 
olyan gyufagyártó üzem, a mely egészben véve csak 
60 személyt foglalkoztat s ezeknek is legnagyobb része 
fiatal leány, tíz órai munkaidő alatt 150,000 doboz gyufát 
képes előállítani.

Szőrmék megóvása nyáron. A ki szőrméket, vagy 
vadbőröket nyáron át el akar tenni, az rendszerint azokat 
az erős szagú anyagokat veszi elő, minők pl. a naftalin, 
rovarpor, kámfor, stb., a melyek a szőrmepusztító rovaro
kat a szőrméktől elijesztik, távoltartják. Ennél az eltevési 
módnál nemcsak a szőrmét kell megelőzőleg alaposan 
kitisztítani és kiporolni, hanem időről-időre meg is kell 
győződni arról, hogy a használt szer nem párolgott-e el 
teljesen s ha igen, úgy a dezinficziálást meg kell ismételni. 
Erről azonban gyakran meg is feledkezünk, meg aztán 
nyáron nem is nagyon kellemes ez az időtrabló munka.

Egyszerű és jónak bizonyult eljárás nyers szőrméknek 
nyáron át való megvédésére a következő: Először is a 
bőröknek belső oldalát konyhasóból, mészből és timsóból 
készült oldattal jól be kell ecsetelni, vagy be kell dör
zsölni és azután a levegőn meg kell szárítani. Száradás 
után a bőröket szőrmés oldalukkal befelé fordítva fel
fűzzük és egy réteg újságpapírba göngyöljük. Ha ezt a 
csomagot jól bekötöztük és lezártuk, akkor azt egy másik 
petróleumba áztatott újságpapír rétegbe göngyöljük. 
Minden ilyen csomagot azután újságpapírral kibélelt 
olyan ládába rakjuk, a melynek a teteje ráborul az aljára 
és lehetőleg tökéletesen zárt. Az így eltett szőrmét sem 
a moly, sem más egyéb rovar nem bántja s ha kiveszszük, 
nem kell egyebet tenni, mint jól kiszellőztetni és átke- 
félni.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége “ közleményei.

Kérelem. Felkérem azon t. tagtársaimat, a kik a tag
díjjal hátralékban vannak, hogy a vállalt kötelezettségeik
nek eleget tenni, s úgy a hátralékos, valamint a folyó 
évre esedékes tagsági díjakat is a szövetség pénztárába 
mielőbb befizetni szíveskedjenek.

Hazafiúi üdvözlettel 

A szövetség 'pénztárnoka.

Nyugtázás. A szövetség pénztárába a következő tag
díjak folytak be : Juhász János 1915. év II. felére 2 K,
1916 I. felére 2 K, Chovanetz Antal 1916 II. felére 2 K,
1917 I. felére 2 K, Huiszl Nándor 1916. évre 4 K, Lichner 
János és Libits László 1916. évre 2—2 K.

Hivatalos közlemények.
95925.--------■ --■ ■ ■ szara.I/A — ±  F. M.

K örrendelet valam ennyi kir. erdőfelügyelőségnek.
(Szederlevél gyűjtése ügyében.)

1915. évi 108,539. szám alatt a czímhez intézett le
iratommal kapcsolatban értesítem, hogy a ni. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr 1916. évi 5323. eln. számú 
másolatban idecsatolt felhívásában mint az elmúlt 
két évben — ez idén is ' valamennyi elemi és középfokú 
iskolát felszólította, hogy a hadsereg részére szeder
leveleket gyűjtsön.

^Felhívom tehát a czímet, hogy az iskola vezetőségek 
jelentkezése esetén a szederlevél gyűjtésére alkalmas 
erdőterületeket ezidén is jelöltesse meg, az erdőbirtokoso
kat a gyűjtés megengedésére hívja fel és a gyűjtőket a 
gyűjtés munkájában kellő támogatásban részesítse.

Budapest, 1916. évi május hó 10-én.

A miniszter rendeletéből : 

Péch Kálmán
miniszteri tanácsos.

V áltozások az erd észeti szo lg á la t köréből.
fKérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

sziveskedj enek.)

Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére a magyar- 
országi kincstári erdők kezelésénél Csik Imre miniszteri tanácsosi czím- 
mel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost a rendszeresített illetmé
nyekkel miniszteri tanácsossá, továbbá Lágler Gyula, Kovács Aladár 
és Pájer István főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott erdő- 
tanácsosokat a rendszeresített illetményekkel"'főerdőtanácsosokká ki
nevezem.

Egyszersmind az állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati 
ágazatánál Bodnár Richárd és Förster Gyula erdőtanácsosoknak a 
főerdőtanácsosi czímet és jelleget, Timók János főerdőmérnöknek az 
erdőtanácsosi czímet és jelleget, Gyurcsó József, Gulyás Jenő és Iváskó 
Sándor erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czímet és jelleget, továbbá 
a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Burdáts János, Martián 
Livius és Balogh Ernő erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czímet és 
jelleget, Térti Béla főerdőtanácsosi czímmel felruházott erdőtanácsos
nak a feőrdőtanácsosi jelleget, Gurányi István, Buhescu Terentius, 
Konok Tamás, Furhcrr János, Barsy Richárd, Tomassek Miklós és 
Biró Zoltán főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget, 
Török Aladár, Pauer Jenő és Lux Árpád erdőmérnököknek a főerdő
mérnöki czímet és jelleget, Spengel Sándor, Simonffy Gyula, Lengyel 
Viktor és Bartók Ernő erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czímet, a 
horvái-szlavonországi kincstári erdők kezelésénél Perc Vilmos főerdő
mérnöknek az erdőtanácsosi czímet, végül az erdészeti kísérletügyi 
szolgálatnál Róth Gyula főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czímet 
adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 19-én.
Ferencz József s. k.

Báró Ghillány Imre s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámában :

a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazátánál : 
Daempf István és Riesz László erdőtanácsosi czímmel és jelleggel fel-
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homokot azután a kompost-telepen igen jól fel lehet 
használni. A baromfiól többi belső berendezését, mint [ 
pl. az üló'rudakat, tojófészkeket, itatókat, etetó'ket stb., 
hogy szintén tisztíthatok legyenek, úgy kell készíteni, 
hogy könnyen szét lehessen szedni. Az ólat eló'ször tavasz- 
szal, azután a szükséghez képest a nyáron is többször 
alaposan ki kell tisztítani, a mit a legczélszerűbben úgy 
hajtunk végre, ha az ólból minden kihordható belsó' be
rendezést kiviszünk és a belső falakat 2—3%-os karbolos 
mészszel kimeszeljük, a kivihető berendezést meg, mint 
az üló'rudakat, tojófészket stb. forró lúggal jól lesuroljuk.

A fentieken kívül nyáron még fontos szerepe van a 
helyes takarmányozásnak is; ez különösen vidéki tenyésztő- 
társainknak szól, mert ezek legnagyobb része szárnyasaik
nak vagy egyáltalában semmi eleséget nem adnak, vagy 
pedig csak oly keveset, hogy avval csak félig-meddig is 
jóllakni képtelenek, ezt pedig azon egyszerű oknál fogva 
teszik, hogy a kenyérgabonaneműek aratásánál és be- 
hordásánál úgy is elégséges eleséghez jutnak. A nyári 
időszakban legczélszerűbb, ha tyúkjainknak reggel és 
este szemeseleséget — a mi ocsu is lehet — délben pedig 
kevés lágyeleséget nyújtunk, továbbá naponta legalább 
egyszer adjunk nekik zöldeleséget. is és pedig a délután 
folyamán, a déli és esteli etetés ideje között. Ezen táplálé
kokon kívül előttük mindenkor friss és tiszta ivóvíz is 
álljon, mert a zöldeleség a vizet nem pótolja — mint 
ahogy sokan hiszik — és ha vízről nem gondoskodunk, 
akkor tyúkjaink a szomjúságtól a rekkenő nyári napokon 
igen sokat fognak szenvedni. Ha felesleges tejjel rendel
kezünk, akkor ajánlatos egyik itatóedényben felerészben 
vízzel felhígítva tejet is adni és pedig úgy, mint a vizet, 
hogy egész nap rendelkezésükre álljon ; ennek azonban 
nem szabad a víz rovására történni, mert ismételten han
goztatjuk, hogy a szomjúságot csakis a víz képes teljesen 
oltani. Ha a lágyeleség tejjel van keverve, akkor tyúk
jainknak egyszerre csak annyit adjunk belőle, a mennyit 
egyszeri etetésnél elfogyasztani képesek, nehogy nagy 
melegben megromoljon, mert az ilyen romlott lágyeleség, 
mivel vajsavas erjedésbe megy át, igen könnyen has
menést idézhet elő, a mely azután végzetessé is válhatik.

A ki az előadottakat megszívleli, annak nem kell 
nyáron háztartásához tojásokat venni. fiászei

Hadi szappan. Lux Hugóné nyugalmazott főtanácsos 
neje, egri uriasszony útmutatása szerint: ö t  kiló száraz, 
finomra törött és szitált agyagot tálba teszünk, félkiló 
hamuzsírt (görög szódát) két liter forró vízben feloldunk, 
13 deka frissen oltott meszet kavarunk közé, ráöntjük 
a szitált agyagra, jól összedagasztjuk" és jó nagy pogácsá
kat formálunk belőle, öt-hat napon át szellős helyen szá
rítjuk és használatkor nem hagyjuk a vízben, állani. 
Nem habzik, de teljesen tisztára mosható vele a ruha. 
A legkormosabb konyhatörlők is tisztára moshatók. Ugyan
ezen reczept szerint készült szappant használták Német
országban a múlt század elején a napóleoni hadjárat 
idején.

Különfélék.
Kérelem. Lapunk előbbi számában Szabó György 

őrsvezető közölte, hogy Dóra István honvéd, szerb hadi
fogságba került. Linzer Dezső urad. főintéző úr, Kisszállás 
(Bács megye), a kinél Dóra szülei alkalmazásban vannak, 
kéri Szabó György őrsvezetőt, hogy közelebbi czímét, 
illetőleg Dóra fogságba jutásának részleteit vele közölni 

I szíveskednék, hogy az aggódó szülőket megnyugtathassa, 
mivel a ?;szüló'k Dóra hadnagyától annak idején azt az 
értesítést kapták, hogy Dóra a hazáért hősi halált h a l t ; 
hivatalos értesítés azonban fiukról mindeddig nem jött.

Szökevény hadifoglyok. Az orsovai m. kir. erdőhivatal 
kerületéhez tartozó biszterei m. kir. erdőgondnokságban 
Incze Antal m. kir. erdőőr május 17-én az ország határá
tól mintegy 25 km-nyire öt orosz hadifoglyot fogott el, 
a kik egyik alföldi fogolytáborból szöktek meg és Romá
niába akartak átmenni.

Keresik a gyógynövényeket. A magyar királyi 
gyógynövény kísérleti állomás (Budapest, II., Debrői-út 
15.) értesíti a növénytermelőket és gyűjtőket, hogy a 
német birodalomban illatos olajakat tartalmazó, valamint 
gyógynövényekre nagy szükség van (Levendula, kakukfű 
stb.), miért is ezeknek gyűjtése stb. ma nagyon kifizeti 
magát. Bárminő érdeklődésre választ ad a nevezett 
kísérleti állomás.

Üvegragasztó. Jó üvegragasztót kapunk, ha finom 
enyvet eczetsavban feloldunk.

Vastárgyak beerősítése fafogantyukba. Vas- és aczél- 
szerszámokat és egyéb fémtárgyakat a következőképen 
kell fanyélbe, vagy fogantyúba beerősíteni: 20 rész 
olvasztott gyantát, 7 rész kénnel és 8 rész vasreszelékkel 

I jól összekeverünk, ebből megfelelő mennyiséget a kissé 
j  felmelegített fanyél nyílásába öntünk s azután ebbe bele- 
; nyomjuk a szerszámnak szintén felmelegített nyelét. 

Kihűlés után a szerszám szorosan tart a nyélben.

A háború által Kelet-Poroszország magánerdeiben 
okozott károk. Kelet-Poroszország magánerdeiben a háború 
által okozott károk, a már befejezett részletes becslések 
szerint 1.785,000 márkára rúgnak. A legnagyobb kárt 
a Gumbinnen kormányzóságban levő erdők szenvedték
1.400.000 márka értékben, a melyben maga az anger- 
burgi kerület mintegy félmillió márkával szerepel; azután 
következik Allenstein 300,000 márka, Königsberg pedig
85.000 márka kárral. Különösen sokat szenvedtek a 
pusztítástól a kisebb magánerdők, míg a nagyobb erdő
ségek leginkább csak a széleiken szenvedtek kárt. Az állami 
erdőkben szenvedett károk becslése még folyamatban van.

A gyufáról. Ez a most igen megdrágult s ma már 
nélkülözhetetlen cikk alig 70 éves múltra tekinthet vissza. 
Mostanában volt ugyanis 70 éve annak, hogy Hammerer 
Lajos Württemberg német állam Hohenasperg várában,
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a hol politikai üzelmei miatt el volt zárva, a kénes gyufát 
feltalálta. Csak mintegy egy évtizeddel később találta fel 
dr. Böttcher tanár, a Maina melletti Frankfurtban az 
úgynevezett biztonsági gyufát. Ezt azonban először 
nagyobb mennyiségben Svédországban gyártották és 
azért nevezik még ma is — daczára annak, hogy német 
találmány — svédgyufának.

A ma használatban levő gyufagyártó gépek már olyan 
tökéletesek, hogy a gyártásnál a kézimunka csaknem 
teljesen kiküszöböl tetett, mert a rönkök felfürészelésétől 
kezdve, egészen a gyufával te lt dobozok becsomagolásáig 
minden munkát gépek végeznek. Hogy a modern gyufa- 
gvártó-gépeknek milyen óriási teljesítőképességük- van, 
arról fogalmat alkothatunk, ha elgondoljuk, hogy egy 
olyan gyufagyártó üzem. a mely egészben véve csak 
60 személyt foglalkoztat s ezeknek is legnagyobb része 
fiatal leány, tíz órai munkaidő alatt 150,000 doboz gyufát 
képes előállítani.

Szőrmék megóvása nyáron. A ki szőrméket, vagy 
vadbőröket nyáron át el akar tenni, az rendszerint azokat 
az erős szagú anyagokat veszi elő, minők pl. a naftalin, 
rovarpor, kámfor, stb., a melyek a szőrmepusztító rovaro
kat a szőrméktől elijesztik, távoltartják. Ennél az eltevési 
módnál nemcsak a szőrmét kell megelőzőleg alaposan 
kitisztítani és kiporolni, hanem időről-időre meg is kell 
győződni arról, hogy a használt szer nem párolgott-e el 
teljesen s ha igen, úgy a dezinficziálást meg kell ismételni. 
Erről azonban gyakran meg is feledkezünk, meg aztán 
nyáron nem is nagyon kellemes ez az időtrabló munka.

Egyszerű és jónak bizonyult eljárás nyers szőrméknek 
nyáron át való megvédésére a következő: Először is a 
bőröknek belső oldalát konyhasóból, mészből és timsóból 
készült oldattal jól be kell ecsetelni, vagy be kell dör
zsölni és azután a levegőn meg kell szárítani. Száradás 
után a bőröket szőrmés oldalukkal befelé fordítva fel
fűzzük és egy réteg újságpapírba göngyöljük. H a ezt a 
csomagot jól bekötöztük és lezártuk, akkor azt egy másik 
petróleumba áztatott újságpapír rétegbe göngyöljük. 
Minden ilyen csomagot azután újságpapírral kibélelt 
olyan ládába rakjuk, a melynek a teteje ráborul az aljára 
és lehetőleg tökéletesen zárt. Az így eltett szőrmét sem 
a moly, sem más egyéb rovar nem bántja s ha kiveszszük, 
nem kell egyebet tenni, mint jól kiszellőztetni és átke
félni.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Kérelem. Felkérem azon t. tagtársaimat, a kik a tag
díjjal hátralékban vannak, hogy a vállalt kötelezettségeik
nek eleget tenni, s úgy a hátralékos, valamint a folyó 
évre esedékes tagsági díjakat is a szövetség pénztárába 
mielőbb befizetni szíveskedjenek.

Hazafiúi üdvözlettel 

A szövetség 'pénztárnoka.

Nyugtázás. A szövetség pénztárába a következő tag
díjak folytak be : Juhász János 1915. év II. felére 2 K,
1916 I. felére 2 K, Chovanetz Antal 1916 II. felére 2 K,
1917 I. felére 2 K. Ruiszl Nándor 1916. évre 4 K, Lichner 
János és Libits László 1916. évre 2—2 K.

Hivatalos közlemények.
95925.

K örrendelet valam ennyi kir. erdőfelügyelőségnek.
(Szederlevél gyűjtése ügyében.)

1915. évi 108,589. szám alatt a czímhez intézett le
iratommal kapcsolatban értesítem, hogy a m. kir. vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úr 1916. évi 5828. eln. számú 
másolatban idecsatolt felhívásában — mint az elmúlt 
két évben— ez idén is ‘ valamennyi elemi és középfokú 
iskolát felszólította, hogy a hadsereg részére szeder
leveleket gyűjtsön.

Felhívom tehát a czímet, hogy az iskola vezetőségek 
jelentkezése esetén a szederlevél gyűjtésére alkalmas 
erdőterületeket ezidén is jelöltesse meg, az erdőbirtokoso
kat a gyűjtés megengedésére hívja fel és a gyűjtőket a 
gyűjtés munkájában kellő támogatásban részesítse.

Budapest, 1916. évi május hó 10-én.

A miniszter rendeletéből: 
Péch Kálmán

miniszteri tanácsos.

Változások az erd észeti s zo lg á la t köréből.
fKérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére a magyar- 
országi kincstári erdők kezelésénél Csik Imre miniszteri tanácsosi czím- 
mel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost a rendszeresített illetmé
nyekkel miniszteri tanácsossá, továbbá Lágler Gyula, Kovács Aladár 
és Pájer István főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott erdő- 
tanácsosokat a rendszeresített illetményekkelfőerdőtanácsosokká ki
nevezem.

Egyszersmind az állami kezelésbe vett községi erdők szolgálati 
ágazatánál Bodnár Richárd és Förster Gyula erdőtanácsosoknak a 
főerdőtanácsosi czímet és jelleget, Timók János főerdőmérnöknek az 
erdőtanácsosi czímet és jelleget, Gyurcsó József, Gulyás Jenő és Iváskó 
Sándor erdőmérnököknek a főerdőmérnöki czímet és jelleget, továbbá 
a magyarországi kincstári erdők kezelésénél Burdáts János, Martián 
Livius és Balogh Ernő erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czímet és 
jelleget, Térti Béla főerdőtanácsosi czímmel felruházott erdőtanácsos
nak a feőrdőtanácsosi jelleget, Gurányi István, Buhescu Terentius, 
Konok Tamás, Furherr János, Barsy Richárd, Tomassek Miklós és 
Biró Zoltán főerdőmérnököknek az erdőtanácsosi czímet és jelleget, 
Török Aladár, Pauer Jenő és Lux Árpád erdőmérnököknek a főerdő
mérnöki czímet és jelleget, Spengel Sándor, Simonffy Gyula, Lengyel 
Viktor és Bartók Ernő erdőmémököknek a főerdőmérnöki czímet, a 
horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésénél Perc Vilmos főerdő
mérnöknek az erdőtanácsosi czímet, végül az erdészeti kísérletügyi 
szolgálatnál Róth Gyula főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czímet 
adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi május hó 19-én.
Ferencz Józsej s. k.

Báró Ghillány Imre s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek 
összesített közös rangsorozati létszámában :

a) az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazátánál: 
Daempf István és Riesz László erdőtanácsosi czímmel és jelleggel fel-
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ruházott m. kir. fő erdőmérnököket m. kir. erdőtanácsosokká, Szalántzy 
László és Márton Benedek m. kir. erdőmérnököket m. kir. főerdőmér- 
nökökké;

b) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál : Med- 
veczky Ernő és de Pottere Gerard erdőtanácsosi czímmel és jelleggel 
felruházott m. kir. főerdömérnököket, valamint Drágán Gyula erdő- 
tanácsosi czímmel felruházott m. kir. főerdőmérnököt m. kir. erdő- 
tanácsosokká, Zai Ádám, Szecskay Dezső és Irinyi Aurél m. kir. erdő
mérnököket m. kir főerdőmérnökökké;

c) a horvát -szia vonországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál : 
Reschner Rezső kir. főerdőmérnököt kir. erdőtanácsossá, Hohoss János 
kir. erdőmérnököt kir. főerdőmérnökké;

d) az egyesített létszámban Braxatoris Zoltán, Surjánszky Kálmán, 
Früstök László és Bachmann Ottó m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. 
erdőmérnökökké, Antalóczy János és Sébor János m. kir. erdőmérnök- 
gyakornokokat pedig ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített 
közös rangsorozati létszámában kinevezte Szokol András, Bencsik Má
tyás, Maczkó Lajos, Szabó István, Zsombory Ignácz, Szabó Mátyás, 
Toperczer Dezső, Nagy László, Zsemlye Imre, Varga Károly, Balén 
József, Herczeg János, Fogarasi Béla, Ajtai Sándor, Jákói Endre, 
Kopric András, Sándor Béla, Szőke Győző, Pavlic Antal, Vona István, 
Schlaehta László, Brozsek Károly, Zsák Lajos, Bitai András, Székely 
Géza, Kovács Jenő, Biró Endre, Nemes Imre, Orbán Ferencz, Brozsek 
Pál, Jábn Rezső, Sára Jenő és Bella János m. kir. erdőmérnökgyakor- 
nokokat ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Szabó Kálmán kir. 
alerdőfelügyelőt m. kir. főerdőmérnöki minőségben a veszprémi m. kir. 
állami erdőhivatal kerületébe, Veszprémbe s megbízta az ottani m. kir.- 
járási erdőgondnokság vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Kaufmann Béla 
m. kir. erdőtanácsost Facsádról Kolozsvárra (központi szolgálathoz), 
Früstük István m. kir. erdőmérnököt Liptóújvárról Faesádra (erdő
gondnoknak), Jahn Rezső m. kir. segéderdőmérnököt pedig Bustya- 
házáról Liptóújvárra (központi szolgálathoz).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Elek István m. kir. főerdő
mérnököt saját kérelmére ideiglenesen nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Csegezy Pál m. kir. 
főerdőmérnököt Lúgosról Beszterczebányára (pénztári ellenőrnek) és 
Bihari Ödön m. kir. főerdőmérnököt Beszterczebányáról Lúgosra 
(erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Cseleji József m. 
kir. erdőmérnököt Dorgosról Marosborsára (erdőgondnoknak), Héjj 
János István m. kir. erdőmérnököt Oláhpécskáról Dorgosra (erdő- 
gondnoknak), Petricsek István m. kir. erdőmérnököt pedig Garam- 
péteriről Olákpécskára (erdőgondnoknak).

Szerkesztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a  czím- 

szalagon á tjav íto tt lakczím m iatt. Ez úton közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a  kiadóhivatalunk eszközli a 
beje len tett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljábóL Kérjük tehát, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a  t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

I. Gy. A Jó-szív sorsjegynek két száma van, úgymint sorozati 
es nyerőszáma; On pedig csak az egyik számot (001) írta meg s így 
nem állapíthatjuk meg, hogy kihúzták-e. Ha megírja mind° a két 
számot, szívesen utánanézünk.

K. J. A kincstárnál alkalmazott főerdőőrök (I. oszt. altisztek) 
öt évenkint emelkedő évi 1000, 1100, 1200 és 1300 K fizetést, termé
szetbeni lakást, vagy székhelyük szerint járó évi 160, 200, 240, 280, 
320, 360 és 400 K lakbért, évi 100 K egyenruhaátalányt, 4 k. hold 
földet, évi 36 ürm. tűzifát, minden gyermek után évi 100 K  családi 
pótlékot kapnak, azonkívül két tehén, egy növendékszarvasmarha 
és két borjú, valamint két öreg sertés és négy malacz, vagy két darab 
egy éven felüli süldő ingyenes legeltetésére és illetőleg makkoltatására 
van jogosultságuk. Kerületenkívüli utazásnál a kincstári főerdő- 
őrök 4 K  napidíjat kapnak, melyhez most a háborús viszonyokra 
való tekintettel még 3 K napid íj pót lék járul.

P. J. M. Olvassa el az 1879. évi XXXI. t.-cz. (Erdőtörvény) 90— 
114. §-ait, azokban megtalálja kérdésére a feleletet. Az erdőtörvény 
valamennyi évfolyambeli ^Erdészeti Zsebnaptárában benne van. '

T. M. A járási erdőörök indítottak ugyan mozgalmat államosí
tásuk érdekében, de úgy látszik, hogy a mozgalom — valószínűleg a 
háborús állapotok miatt — megakadt. Hogy van-e kilátás arra, hogy 
a járási erdőőrök háború után államosítva lesznek? azt bizony nem 
tudjuk. A 10 fillért a lap javára bevételeztük.

W. J. Bár névtelen levelekre nem szoktunk válaszolni, kivételesen 
még is értesítjük, hogy abban az esetben, ha ön hatóságilag felesketett 
erdőőr és annak a területnek az őrzésével van megbízva, a hol bérlő
társ, úgy vadászjegy nélkül vadászhat akár golyós, akár serétes fegy
verrel. Ha azonban nem a saját védkerületében vadászik, úgy vadász
jegyet kell váltania, két fegyvere azonban ebben az esetben is adó
mentes.

S. I. Sorsjegyeit még nem húzták ki.
V. V. Olvassa el lapunk mai számában a Különfélék rovatában a 

'Keresik a gyógynövényeket* czímü közleményünket. Kérdésével 
forduljon az ott említett hivatalhoz.

K. D. 1. Az erdőőri szakiskolába való felvételre vonatkozó pályá
zati hirdetést lapunk mai számában megtalálhatja ; ezt különben 
kérésére postán is megküldtük önnek.'

2. A rendszeres évi fizetést (bért, zsoldot) élvező állami alkalma
zottak, ha szolgálatba lépésük alkalmával még nem voltak 40 évesek, 
öt évi szolgálat után tarthatnak igényt nyugdíjra ; míg az ideiglenes 
minőségben alkalmazottak, valamint azok, a kik szolgálatba lépésük 
alkalmával 40. életévüket már betöltötték, továbbá a rendszeres évi 
fizetés élvezetében nem álló alkalmazottak csak 10 évi szolgálat után 
tarthatnak nyugdíjra igényt. A nyugdíj 5—10 évi szolgálat után a 
fizetés és személyi pótlék 40°o-a, azontúl minden szolgálati év után

3. Hogy a kopárokhoz kinevezett erdőőrök még mindig nincsenek 
véglegesítve, annak a bábon! az oka.

4. A fizetésük bizony szánalmasan kevés s ezen legfeljebb csak 
háború után lehet véglegesen segíteni. Egyelőre be kell érnünk azzal 
a tervezett 20%-os háborús segélylyel, a mit lapunk mai számában 
külön czikkben ismertetünk.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a bustyaházi m. kir. e dőhi- 
vatal kerületében Tupicza László m. kir. főerdőőrt saját kér mére 
nyugalomba helyezte. ! ALLASKERESLET ES KINALAT

E lőfizetési d íjak  nyug tázása .

Az 1916. évi m ájus hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Földmív. min. hd. 120. — , dr. Csukássy Lóránt hd. 2.55, Lőcsei 
adóhiv. hd. 30.73, Beszterczei erdőig. 175.38, Segesvári adóhiv. 96. — , 
Diósjenői urad. hd. 5.55, Vizy Gyula 20 fill., Közel Jakab 4.50

1 koronát jizettek. Tomasevics Szvetozár.
2 koronát jizettek: Brübel Ferencz, Preszter Nándor, Lauber 

Gyula, Knelly Gyula, Papp János, Bukur Illés, Oláh Jenő, Syllaba 
Ferencz.

3 koronát jizettek: Csirits János, Németh István, Kerpán János.
4 koronát jizettek: Rakssányi Győző, Garajszky Pál, Mészáros 

Tamás, Bojgár János, Kiss Dénes, Nasici uradalom, Nagy Pál (1915-re), 
Ábrahám Balázs, Glaván Lajos, Hartl József.

A z o n n a l i  b e l é p é s r e  állást keres 50 éves, erő
teljes, hadmentes, nős, gyermektelen, szak vizsgázott 
erdőőr, ki az erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és 
irodai teendőkben jártas s gazdaságban mint tiszt volt 
alkalmazva. Czíme: Petrovits Gábor, Técső (Máramaros 
megye)._________________________________________ <7.)

4 7  é v e s , nős, rém. kath., családos, ép, egészséges, 
hadmentes erdőőr, ki az összes erdészeti és vadászati

I teendőkben, valamint a vadtenyésztésben is teljesen jártas, 
a mikről bizonyítványai tanúskodnak, nagyobb uradalom
ban erdőőri, esetleg vadőri állást keres. — Jelenleg 

| mintagazdaságban vagyok alkalmazva mint munkafel- 
i ügyelő. — Czímem: Bajgár János Váczszentlászló, társ.
1 major, u. p. Túra (Pest megye). (io>
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M é h k a s o k a t  gyékényből szállítok. Közönséges 
kúpkas 2 kor., igen nagy 3 kor., átmeneti 4 kor. 
Matuska István, Nagykároly. (i.rv.4.)

K ópét keresek megvételre, minden vadra betanítottat. 
Szives ajánlatokat Stocker Antal czím alatt kérek. 
Girált, Sáros vm. (2.11.2.)

P ályázati h irdetm ény. Gróf Andrássy Sándor 
borbátvizi evdőuradalmában (Hunyad m.) Kimpulujnyág 
és Seréi állomáskelylyel két erdőőri állásra, melylyel 
800 K lizetós, lakás, egyenruha, 32 ürm3 tűzifa, marha
tartás, illetményföld jár, pályázatot hirdetek. Pályáz
hatnak erdőőri szakvizsgát tett, nős, magyar honpolgárok. 
Román nyelvet beszélők előnyben részesülnek. Pályá
zati kérvények f. évi julius hó 30-ig terjesztendők be 
az alulírott erdőhivatalhoz.

Borbátvíz, 1916 junius 1.
(6-iLi.) G r ó f  A n d r á s s y  S á n d o r  e r d ő h iv a ta la .

4285 1916. sz.

Pályázati hirdetm ény. A máramarosszigeti m. 
kir. erdőigazgatóság pályázatot hirdet egy az építkezési 
műszaki szolgálat ellátása czéljából újonnan rendszeresí
tett erdőőri állásra.

Pályázati kérvények 1916. évi junius hó 30-ig alul
írott erdőigazgatóságnál nyújtandók be.

Részletes pályázati feltételek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

Máramarossziget, 1916 május hó 21-én.
(*.) E r d ő ig a z g a tó s á g .

A Brassói m. kir. állami erdőhivataltól.

235/1916. sz.
P ályázati h irdetm ény. (Erdőőri és erdőszolgai 

állásra.) A Brassó vármegye területén, illetve az alul
írott m. kir. állami erdőhivatal alá tartozó brassói m. 
kir. járási erdőgondnokság kerületében nyugdíjazás, illetve 
áthelyezés folytán megüresedett egy I-ső és egy Il-od 
oszt. erdőőri és esetleg előléptetés által megüresedő egy 
I-ső osztályú erdőszolgai állásra ezennel pályázat nyittatik.

L Az I-ső oszt. erdőőri javadalmazás : 800 kor. évi 
bér, 100 kor. lakbér, 60 kor. ruhaátalány és 60 kor. 
faátalány.

II. A Il-ik oszt. erdőőri javadalmazás: 600 kor. évi 
bér, 80 kor. lakbér, 60 kor. ruhaátalány és 60 kor. 
fajárandóság.

III. Az I-ső oszt. erdőszolgai javadalmazás : 500 kor. 
évi bér, 60 kor. lakbér, 48 kor. ruhaátalány.

(Nyugdíjintézmény fennáll).
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy «Brassó vármegye 

közigazgatási albizottságához Brassóban# czímzendő 
sajátkezűleg írt kérelmüket községi erkölcsi bizonyít- 
ványnyal, keresztlevéllel, erőteljes és ép testalkatukat, 
jól látó-, halló- és beszélőképességüket igazoló orvosi 
bizonyít vány nyal és esetleg eddigi szolgálatukat igazoló 
okmányokkal felszerelve, a «Brassói m. kir. Állami 
Erdőhivatalhoz# 1916. évi junius hó 30-áig nyújtsák be.

Brassó, 1916. évi május hó 19-én.
<5.) M . k i r .  á l la m i  e r d ő h iv a ta l .

A szatmári róm. kath. püspökség bükkzsérczi 
(Borsod megye) erdőgazdaságában főerdőőri á llásra  
ezennel pályázat hirdettetik. A javadalmazás a használ
hatóság arányában 600—1200 kor.-ra emelkedhetik. 
Kezdőfizetés 600 kor. készpénz, 12 hl. búza, 12 hl. 
kétszeres, 12 hl. árpa, 32 m3 kemény dorongfa, 2 drb 
fejőstehén és 2 gulyabeli tartás, 2 drb anyasertés és 
10 drb süldőlegeltetés, szántóföld 1200 □ -ö l és lakás 
természetben.

Pályázhatnak oly róm. kath. vallású, fedhetetlen elő
életű, egészséges munkabíró egyének (40 éven aluliak), 
kik már ily minőségben alkalmazva voltak és erdőőri 
vizsgával rendelkeznek. Az állás nyugdíjas. Egy évi 
megfelelő^ próbaszolgálat után véglegesítés. Kérvények 
Püspök Úr Öméltóságához 'czímezve Uradalmi Jószág
felügyelőség Pusztahidvég (up. Poroszló, Heves megye) 
nyújtandók be. (3.111.2.1

1937/1916. sz.

T erm elt épület-, m ű szerfa  é s  fagyártm ány  
elad ása . A pécskai erdőgondnokság kerületében ter
melt és a vágásokban a tő mellett készletezett 716 m1 2 3 
tölgyrönk, 151 m3 kőrisrönk, 134 m3 szilrönk, 325 m3 
nyárrönk, 1289 drb lőcsfa, 30937 drb kőriskeréktalp, 
27888 kőriskerékküllő, 8110 drb tölgykerékküllő, 1214 drb 
faragott tölgyoszlop, 5179 drb 1*1 méter hosszú tölgy 
iparvasúti falpfa és 34 drb tölgypalló, 21 eladási csoportra 
megosztva, zárt írásbeli ajánlatok útján kerül eladásra.

Az ajánlatok 1916. évi junius hó 27-én déli 1 óráig 
nyújtandók be a lippai m. kir. főerdőhivatalnál, a hol 
azok junius hó 28-án délelőtt 8 órakor fognak nyil
vánosan felbontatni.

Az eladási csoportok beosztását, kikiáltási árakat és 
bánatpénzeket feltüntető részletezés, valamint árverési 
általános és részletes feltételek, ajánlati űrlap és borí
ték a lippai m. kir. főerdőhivatalnál szerezhetők be.

Lippa, 1916. évi junius hó.
(7.) M . k i r .  F ő e r d ő h iv a ta l.

48265 1916. L A.—3. sz.

P ályázati h ird etés  az erdőőri szakiskolák tanulói
nak felvétele ügyében. A görgényszentimrei, király halmi, 
liptóújvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba 
a folyó év szeptember havában kezdődő új, kétéves tan
folyamra — részint állami ellátás mellett, részint saját 
költségén — több tanuló fog felvétetni a következő 
szabályok szerin t:

1. A tanulók felvétele a szakiskolába pályázat útján 
történik.

2. A pályázó által sajátkezűleg ír t és kellően felsze
relt kérvényt folyó évi június hó 28-ig ahhoz a szakiskolá
hoz kell beküldeni, melybe a pályázó felvétetni kíván, azt 
azonban, hogy a kijelöltek melyik szakiskolánál jelent
kezzenek felvételre, a pályázók számához és az egyes 
szakiskolák tanulóim k megállapított létszámához képest 
a pályázók kívánságának lehető figyelembevételével a 
szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a 
m. kir. földmívelésügyi miniszter határozza meg.

Az egyes m. kir. eüflőőri szakiskolákhoz a kérvényeket 
a következő helyekre Kell czímezni és pedig : 1. a görgény- 
szentimreihez : Görgényszentimrére, 2. a királyhalmiho? : 
Királyhalmára (u. p. Szeged 5.), 3. a liptóújvárihoz : 
Liptóújvárra, 4. a vadászerdeihez.: Vadászerdőre (u. p. 
Temesvár 3.)
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3. A pályázati határidőn túl beküldött, vagy meg
felelően fel nem szereit kérvények figyelembe nem vé
tetnek.

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a 
pályázó 'melyik szakiskolánál kíván felvétetni és hogy 
ellátást a szakiskolában saját költségére, vagy az állam 
költségére kívánja-e s végül, hogy kérvényére a válasz 
milyen czím alatt s hová (vármegye, utolsó postaállomás) 
küldessék.

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal 
a pályázónak igazolnia kell a következőket, nevezetesen :

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat 
naptári évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el 
nem éri (kivétetnek a «Tanusítvány»-nyal ellátott tovább
szolgáló katonai altisztek, a kik a 28 éves korig folyamod
hatnak 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: jól látó, halló és beszélő
képességgel bír ;

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítványnyal 
azt, hogy kérvényének benyújtásáig kifogástalan maga
viseletét tanúsíto tt;

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 ta rt, mennyi időre s mire terjed ;

g) hatóság által kiállított bizonyít ványnyal azt, hog}'- 
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 felvétetni, 
királyai közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy 
az érette járó ellátási költséget: évenkint 330 (Háromszáz- 
harmincz) koronát — arra az időre, melyet a szakiskolá
nál tölt — szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, 
avagy maga, a szakiskola igazgatójának kezéhez félévi 
előleges részletedben a kitűzött időre pontosan lefizeti.

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek 
felvételre, a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata 
alapján a m. kir. földmívelésügvi miniszter állapítja meg.

7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre 
való alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapí
tásánál a kérvényhez csatolt okmányokban foglalt ada
tokhoz képest elsőbbségben részesülnek :

a) elsősorban azok, a kiknek iskolai előképzettsége 
nagyobb ;

b) másodsorban azok, a kik máris valamely erdő- 
gazdaságnál gyakorlati alkalmazásban vannak vagy 
voltak ;

c) harmadsorban azok, a kik erdőgazdaságnál alkalma

zottaknak vagy földmíveseknek, erdő- vagy mezőgazda- 
sági munkásoknak gyermekei vagy árvái.

Azok közül, a kiknek felvételre való alkalmassága és 
érdemessége a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbb
ségben az részesül, a ki saját költségén való ellátásra 
kíván felvétetni.

8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolá
nál, 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, vágyj a 
szakiskolai foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyít
ható betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi szer
vezetűnek ta lá l: az felvétek vizsgára nem bocsátható.

10. A felvétek vizsgát a szakiskola igazgatója a tan- 
személyzettel együtt tartja meg.

A felvétek vizsga annak szigorú megállapítására szol
gál, hogy a jelentkező tényleg' birtokában van-e legalább 
azoknak az ismereteknek, a melyek az elemi népiskola 
VI., illetőleg a középiskolák II. osztályára megákapított 
követelményeknek megfelelnek.

A ki a felvétek vizsgát ki nem állja, felvételét a szak
iskolába csak újabb pályázat alkalmával kérheti.

11. Azokat, a kik a felvétek vizsgát sikeresen leteszik 
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 új állapotban magával hozni : 6 inget, 6 alsó
nadrágot, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát,
1 pár — erdőjárásra alkalmas — erős bagaria-csizmát.

A tanulók egyéb ruházatáról, valamint a szükséges 
tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben 
a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a 
szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért fizetett el
látási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló állam- 
költségvetési hitel terhére a szakiskola gondoskodik, de 
viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének és 
felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók 
kötelességét képezi.

13. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, 
hogy az abban részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát 
tényleg sikeresen végezze.

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett 
felvett tanuló — végleges befogadását megelőzőleg királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani tarto
zik azt, hogy a mennyiben a szakiskolából a két évi tan
folyam bevégzése előtt önként kilépne, vagy saját hibájá
ból elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában 
töltött időre eső ellátási költséget szülője, gyámja vagy 
más hozzátartozója, a szakiskola igazgatójának felszólítása 
után hat héten belül megtéríti.

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, 
a kik hitelesen igazolják, hogy az ellátási költség meg
térítéséről egyáltalán nem gondoskodhatnak.

Budapest, 1916. évi június hóban.
♦8.) M . k ir .  f ö !d in iv e l és ii </ y  i  M in is z te r .

Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
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Hirdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
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tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.

Előfizetőknek az álláske
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rövid közlésekre díjtala
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T A R T A L O M .
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A közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélye.
Luczfenyvesek felnevelése. (Lonkay Antal).
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
Az erdészeti tápintézetek az 1915/16. tanévben.
Gazdasági tanácsadó : Aházinyúltenyésztés okszerű fejlesztése. (Hreblay 

Emil). — A pulykák legeltetéséről. (Bászel Elek).
Különíélék: Halálozás. — Hírek a hadbavonult kincstári erdő

tisztekről. — A talpfa és a bányafa reguirálása. — Méz kivitele 
Németországba. — Hol van a legmelegebb és a leghidegebb? -

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» közleményei. 
A háborús segély felemelése tárgyában.

Hivatalos közlemények : Népfelkelésre kötelezett erdőgazdasági munká
sok, fuvarosok stb. katonai felmentésének meghosszabbítása. — 
Hirdetmény az állami erdei-facsemeték adományozása tárgyában.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza : Özek a front mögött. (Mars.)

TÉGLÁS KÁROLY
1864-1916.

Az államerdészetet fájdalmas veszteség érte. Téglás 
Károly, a Lipót-rend lovagja, miniszteri tanácsos, a föld- 
mívélésügvi minisztérium kincstári erdészeti főosztályának 
főnöke, a háborúban feldúlt kárpáti községek állami segítő 
akcziójának központi vezetője, kormányhatósági megbí
zott, az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmá
nyának tagja, stb., hasznos és fáradhatlanul munkás éle
tének 5 3., állami szolgálatának 31. évében, hosszú szenve
dés után f. évi június hó 30-án Budapesten elhúnyt.

Téglás Károly 1864. évi márczius hó 15-én Sepsiszent- 
györgyön született. Erdészeti főiskolai tanulmányainak 
elvégzése után mint egyéves önkéntes katonai szolgálatá
nak te tt eleget, honnan mint tartalékos hadnagy kerülvén 
el, a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál lépett állami szol
gálatba s ott 1886-ban erdőgyakornokká neveztetett ki. 
Innen 1890-ben tanársegédi minőségben a selmeczbányai 
bányászati és erdészeti főiskolához ment, a hol 1892-ben 
erdészjelöltté s még ugyanabban az évben a kolozsvári 
erdőigazgatóság kerületébe erdészszé neveztetett ki s meg- 
bizatott a topánfalva! erdőgondnokság vezetésével. Innen 
1896-ban mint alerdőfelügyelő a brassói erdőfel ügyesség
hez került, 1899-ben pedig erdőmesterré neveztetett ki s 
megbizatott a brassói állami erdőhivatal vezetésével.

1903-ban Ö Felsége erdőtanácsossá és a selmeczbányai bá
nyászati és erdészeti főiskola rendes tanárává nevezte ki 
s ott működött mint az erdővédelemtani tanszék tanára 
1907-ig, a mikor is a földmívelésügyi minisztériumba fő- 
erdőtanácsossá neveztetett ki s megbizatott a kincstári 
erdők ügyeit intéző ügyosztály vezetésevei, míg végül 
1911-ben miniszteri tanácsosi minőségben átvette a kincs
tári erdők összes ügyeinek ellátásával megbízott főosztály 
vezetését. Itt rendkívüli érdemeinek elismeréséül Ö Felsége 
a folyó évben a Lipót-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

Téglás Károlyival állami erdészetünk egyik legkiválóbb 
tagja költözött el az élők sorából, a ki egész erejének mun
kásságát az erdészet ügyének s az erdészeti irodalomnak 
szentelte s nagy része van abban, hogy a kincstári erdő- 
gazdaság oly czélirányos fejlődésnek indult.

Számos, a szaklapokban megjelent irodalmi munkáján 
kívül egyik műve «Erdővédelemtan» czímen könyvalakban 
is megjelent s most is mint hézagpótló mű, közkézen forog.

Ha Téglás Károly el is távozott körünkből, itt hagyta 
érdemes munkásságának maradandó emlékeit, melyeket 
kegyelettel fogunk megőrizni. Elvitte magával szeretőiün
ket, tiszteletünket, ragaszkodásunkat, melyet megnyerő, 
szívélyes és barátságos modorával, nemes gondolkozásával 
és jó szívével szerzett.

Temetése, melyen a földmívelésügyi minisztérium tisz
tikara Bartóky József v. b. t. t. államtitkár vezetésével 
testületileg vett részt, számos kincstári és községi erdő- 
hivatal pedig küldöttségileg képviseltette magát, július 
2-án folyt le impozáns részvét mellett. A gyászszertartást 
Petii Elek ref. püspök végezte, a sírnál pedig az «Országos 
Erdészeti Egyesületi) nevében Bimd Károly egyesületi ti t
kár mondott megható búcsúbeszédet.

A k ö zszo lg á la ti a lka lm azottak  újabb  
h áb orú s seg é ly e .

Lapunk előbbi számában ismertettük azt a törvény- 
javaslatot, amelyet Teleszky János péznügyminiszter a 
közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélyéről és 
az alkalmazottak részére engedélyezendő beszerzési elő
legekről a képviselőházban benyújtott. E törvényjavaslat 
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elosztva megkapták volna azt a 20%-os háborús segélyt, 
a mit jelenleg tiz hónapra elosztva élveznek.

A képviselőház pénzügyi bizottsága június 23-án tár
gyalta ezt a törvényjavaslatot s o tt többen kifogásolták, 
hogy akkor, a mikor az elsőrendű életszükségleti czikkek 
ára 100—300%-kal emelkedett, a kormány a fixfizetésű 
állami alkamazottaknak csupán 20%-os drágasági segélyt 
akar adni, a mi olyan kevés, hogy az az alkalmazottakon 
egyáltalán nem segít s megélhetési lehetőségükön nem 
könnyít.

Többek felszólalása után a pénzügyi bizottság a tör
vényjavaslatot azzal fogadta el, hogy szükségesnek tartja 
a segélyek minimumát a javaslatnál magasabb összegben 
megállapítani és a segélyek százalékát a kisebb fizetésű 
alkalmazottakra nézve felemelni. Az emelés mérvére nézve 
a pénzügyi bizottság nem te tt konkrét javaslatot, hanem 
felkérte a pénzügyminisztert, hogy újabb számítások alap
ján, az ország pénzügyi helyzetének mérlegelésével ter- 
jeszszen az országgyűlés elé megfelelő módosító javas
latot.

Teleszky János pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy 
mindenkor szívén hordozza a közszolgálati alkalmazottak 
jogos érdekeit és teljesen átérzi azokat a nehézségeket, a 
melyekkel az alkalmazottaknak a jelenlegi nehéz viszo
nyok közt meg kell küzdeniök. Ezért szivesen tesz eleget 
a bizottság kívánságának. A pénzügjd bizottság határo
zatához tehát hozzájárul és bejelenti, hogy a vonatkozó 
számítások megejtése után a javaslatnak országgyűlési 
tárgyalása alkalmával a segély felemelésére nézve az állam 
pénzügyi helyzetének figyelembevételével konkrét javas
latot fog tenni.

Ezt az Ígéretét a pénzügyminiszter a képviselőháznak 
július hó 4-én tartott ülésén, a melynek napirendjére a

TÁRCZA.

Ő zek a  front mögött.

Kissé távolabb a harczok színterétől Hindenburg- 
falva erdők övezte festői rejtekei az orosz invázió alatt 
és annak legyűrése után is vendégszerető otthont szolgál
tattak nem egyszer a magyar és német csapatoknak. 
Hosszabb pihenő idején a harczosok e nagy népszerűségre 
emelkedett faluból alig félnapi járóföldre a «Hű Szövet- 
ségesekhez» czímzett korcsmában, mondjuk kantinba ad
tak egymásnak találkozót. A «Hű Szövetségeseknél*) nem
csak a minden irányban átvonuló trén adott egymás
nak találkát és hozott mindig valami jófalat ellenértéket, 
hanem összekerült itt egymást soha nem látott sok német 
és magyar vadászczimbora is.

A lengyel közép- és főnemesség vadállománya kegyet
lenül megsínylette, kivált egyes helyeken, az orosz be
törést. Maradt azért annyi vad, a mely lassanként bele
törődött a szakadattal* tüzelések pokoli lármájába s vagy 
kezdettől fogva megmaradt ott, a hol tehette, vagy pedig 
visszatért időnkint megint csak a zaklatott régi otthonba.

közszolgálati alkalmazottak háborús segélyéről szóló tör
vényjavaslat volt tárgyalásra kitűzve, be is váltotta, a 
mennyiben a már benyujott törvényjavaslatnak oly irányú 
módosítását javasolta, hogy a legalsó három fizetési osz
tályba, vagyis a XI., X. és IX. fizetési osztályba tartozó 
tisztviselők 35%-ot, a V ili. és VII. fizetési osztályba tar
tozók 30%-ot, a VI. és ezen felüli fizetési osztályba tarto
zók 25%-ot kapjanak háborús segély czímén, azzal az el
téréssel azonban, hogy a IX. fizetési osztály legmagasabb 
fizetési fokozatában levők csak 30%-ot, a VII. fizetési 
osztály legmagasabb fokozatában levők pedig csak 25%-ot. 
kapjanak. A tisztviselőkre nézve ezenfelül még javasolta, 
hogy a jelenlegi 400 koronás minimális segély 600 koronára 
emeltessék fel.

A7 altisztekre és szolgákra nézve azt javasolta, hogy 
ezek segélye az egész vonalon fizetésüknek 35%-ában álla
píttassák meg, úgy azonban, hogy 300 kpronánál keveseb
bet senki se kaphasson.

Végül azokra a közszolgálati alkalmazottakra nézve, a 
kiknek segélye jelenleg fix összegben van megállapítva 
(milyenek pl. a díjnokok) azt javasolta, hogy a jövőre 
nézve a fix összeg a mai összegnek másfélszeresében álla
pi ttassék meg.

Ennél messzebbre a pénzügyminiszter kijelentése sze
rint az állam teherviselési képessége folytán nem lehet el
menni. Előzetes számítások szerint a segélyeknek ily mérv
ben való megállapítása a jelenlegi évi 96 —97 miihó koro
nával szemben, egy évre körülbelül 140 miihó korona szük
ségletet jelent.

Habár több képviselő a segélyeknek fokozottabb mér
tékben (50%-ra) való felemelését kérte, a pénzügyminisz
ter módosított javaslatát a képviselőház július 5-én tartott 
ülésében elfogadta.

Ilyenforma vadlátogatott vidék volt a «Hű szövetsége- 
seh) tájéka is.

Eleségfélével el voltunk ugyan látva (kivált fronton 
kívül), de azért a sok konzerv és gulyás mellett, a vad
pecsenyének — már csak a velejáró vadászélvezet révén 
is — nagy kelete volt mindig s lett volna ezúttal is.

Néha voltak igen gyorsan átvonuló csapatok, a melyek 
a «Hű szövetségesek*) előtt pihenőt így nem is tarthattak, 
mert a parancs igazában csak a harcztéren parancs s nem 
egyszer haladtak oly száguldó menetelésben előre, hogy 
a «Hű szövetségesek)) konyháját meg se kóstolhatták. 
Az ilyenek bizony ugyancsak sóvár szemekkel nézték a 
(Szövetségesek)) konyhájának tovaszálló füstjét és szív
ták a katonagyomrokra oly csábos ételszagot magukba.

Az egyik ilyen gyorsan tovavonuló huszárezred száza
dosa régi jó vadászpajtásunk, éppen csak úgy tovagalop- 
pozásban kiáltotta felém :

— Pajtás, isten áldjon legalább egy kis hideg vad
pecsenyét készíts elő nekem. E héten visszatérünk erre
felé s átveszem lóhátról.

Oh mily szívesen vállaltam a megbízatást. Éppen 
pihenőhetünk volt, Ha az idő megengedi, nemcsak egy-két 
őzczombot süttetek nekik, hanem kitűnő szakácsunk
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A beszerzési előlegre nézve a pénzügyminiszter úgy 
nyilatkozott, hogy azt még a nyár folyamán ki fogja utal
ványozni, hogy az alkalmazottaknak módjuk legyen szük
ségleteiket idejekorán beszerezni.

L uczfenyvesek  fe lnevelése .
Irta: Lonkay Antal.

A luezfenyő a szép, a fenséges és a hasznos fogalmának 
megtestesülése. Hazánk magas hegységein, egészen a fát- 
lan havasi legelőkig felemelkedve, óriási területeket fog
lal el, szemet-lelket gyönyörködtető vadregényes tájakat 
varázsolva a meredek, sziklákkal és szakadékokkal tar- 
kázott, hol rohanva folyó, hol szikláról-sziklára gyön
gyözve eső hegyipatakokkal átszelt lejtőkön. Mint az 
Isten temploma, oly fenséges ez a mély, titokzatosan sötét, 
hallgatag erdő. De lekerülve a hegyekről az emberlakta 
vidékekre, mindenütt, a hol csak emberi, bármennyire 
finomodott ízlés szépet, gyönyörködtetőt akar létesíteni, 
üdülő helyeken, a nagyúr parkjaiban, a szegény ember 
kicsinyke udvarán, ott díszük a balzsamos illatot árasztó 
luezfenyő.

Szép fehér, selymes fényű fája nélkül háztartásunkat 
sem tudjuk elképzelni, a szegény egyszerű mázolt nyoszo- 
lyályának, a gazdag, raffinált ízléssel kirakott bútorának 
nagyrészt luezfenyő az anyagja, kupák, dézsák, ládák 
készülnek belőle, hangszerek, árbóczok nélkülözhetetlen 
fája s a mit legelőbb kellett volna megemlítenem, a külön
féle építkezéseknek nélkülözhetetlen anyaga.

Nagymérvű elterjedtségét a talaj mélységével s az ég
hajlat zordonságával szemben való csekély igényének 
köszönheti; laposan, felületesen elterjedő gyökérzetével

által (a ki czivilben egyik, ugyancsak a hareztéren hősie
sen küzdő magyar főurunk szakácsmestere) pompás vad
pástétomot is csináltatok számukra.

.Egy a Dnjeszterbe siető véráztatta gaücziai patak 
korhadt parti füzesei fedezéke alatt, hűséges János huszá
rom kíséretében vártuk másnap a vadászszerencsét. János 
már előző napon is e tájon legelésző őzekről sőt dám
vadakról is mesélgetett. A jelek, a miket tapasztalt vadász 
szemeim csakhamar be is igazolták a derék huszár észle
leteit, a ki két ízben mentette meg életemet. Egygyel 
több kitüntetése is volt már, mint nekem . . .

A korhadó fűzek oly édes otthoni álmokat keltenek 
itt életre. A gyermekkor, a midőn még sípot faragtunk a 
fűzágból. Egy izgalmas vidra-les emlékezetes vízbezuha- 
nással s a fűzgyökérbe való görcsös kapaszkodással. Ismé
telt visszapottyanások . . . Csupán az otthoni fűzesek 
gyötrő szunyogserege hiányzik itt. Az év ilyen szakában 
a lengyel szúnyog se kel még életre. Az alkalmatlan 
tömeges elemet ekkor még csak az azóta oly alaposan 
meggyérített orosz horda képviselte.

Huszárom már ismételten jelentette, hogy a csata
terekhez is hozzászokó őzek, de kivált néhány kecses 
villás kóborolgat itt a fűzesek táján napok óta. Szom-

igen sekély talajokon hatalmas fákat nevel s a legzor
dabb vidékeken a fatenyészet határán, bár itt már eltör
pülve, megél.

A sekély talajon gyengébben megkapaszkodható felü
letes gyökérzetnek, zord termőhelyének, hol az elemek 
féktelen erejét emberi hatalom nem zabolázhatja, tulaj
donítható, hogy a luezfenyő óriási veszedelmeknek van 
kitéve, mert, ha különösen ázott talajnál a szél döntő ereje 
hatalomra kerül, össze-vissza dőlve, törve, ezer holdak 
eshetnek zabolázhatlan dühének áldozatul. Azért lucz
fenyvesek telepítésénél körültekintő gondossággal kell 
az erdőgazdának eljárnia, s a legveszélyeztetettebb he
lyeken oly fanemekkel elegyíteni, melyek erősebben fej
lődő gyökérzetöket a szikla repedéseibe is bevájva, ellent- 
állóbb erővel képesek a szilárdabb altalajba belekapasz
kodni.

Leghelyesebb volna a luezfenyőt is, úgy, mint azt a 
természet elvetette, a vele elegyes fanemekkel együtt ter
mészetes úton felújítani, de addig, míg minden egyes he
lyen kiterjedt úthálózat nem fogja megkönnyíteni lucz- 
fenyveseink kihasználását s ,a termelt anyagok leszállítá
sát, kénytelenek vagyunk nagy vágásokat taroló 
vágások alkalmazásával kihasználni s csemeteültetéssel 
felújítani.

Azért, ha luczfenyvesek felneveléséről akarunk tár
gyalni, a felnevelési teendők megbeszélését a csemete
ültetésnél kell kezdenünk. Igen sok erdőgazda állítja, hogy 
az időelőtt bélkorhadásba esett luezfenyveseknek már a 
csemeteültetésnél adták meg a halálos döfést. E  tétel 
igazságát az a körülmény támogatja, hogy összes fanemeink 
között a luezfenyőnek van a legcsekélyebb visszaszerző 
képessége; a luezfenyő testén ejtett seb évről-évre csak 
tágul, de soha be nem heged.

já t is a vad itt a közelben a patak habjaiban 
oltja . . .

Már kora délutántól kezdve álltuk Jánossal a le s t . .. 
Türelmünk nem is volt nagyon próbára téve, mert alig 
félóra elteltével két őzcsalád és két villás bukkant fel a 
túlparton. A suták a gidákkal hatalmas levelű páfrányo- 
sok s örökzöld áfonyabokrok sűrűiben keresgéltek tavalyi 
csémegeféléket, míg a két bak, talán finom ösztönétől 
hajtva, szakadatlanul kémlelgette és szimatolgatta a 
partvidéket. . .

Alig pár pereznyi idő után a bakok egyike villám
gyorsan hátrarúg és egész viselkedésében nagy izgatott
ságot árul el. Szerencsénkre nem a mi oldalunkról fenye
gető veszedelem volt az, a mit megérzett. A vízparton 
a gyomok közt vaczkából felriasztott tapsifüles esze
veszett menekülésének szólt ez a toporékoló rugdalódzás.

A két bak formáiban elég silány képet mutatott. 
Vedlett, megtépett csuhájukkal olyanok voltak, mint a 
háború hontalan menekültjei. így bizony még némi 
kiméletre is számot tarthattak  volna. Azönban csak mégis 
halálra kellett őket szánnunk, mert ha ma nem itt, úgy 
pár nap múltán valamelyik orosz állás közeléhen talán 
gidástul együtt kerülnek a moszkálik főzőüstjeibe.

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



92 AZ ERDŐ. 13— 14. sz.

Minden fanemű, de különösen a fény öcsémét ék s 
utóbbiak közül is elsősorban a luczfenyőcsemeték ülteté
sénél elengedhetetlen feltétel, hogy a csemeték gyökerei 
ültetés előtt ki ne száradjanak. Igen sok ültetés sikertelen
ségének az oka a máskülönben jó munka mellett az, hogy 
a kiültetendő csemeték gyökereit, ha kis időié is, szabadon 
hagyva, a tavaszi nap szárító hatásának teszik ki.

Luczfényvesek telepítésénél meredek, porhanyó talajéi 
hegyoldalakat ültetünk be ; e körülményből kifolyólag 
a beültetett luczfenvő-csemetéket az a veszedelem fenye
geti, hogy hirtelen támadó záporok a porhanyó talajt le
mossák s ezzel a csemetéket elborítják. Második vesze
delme a csemetéknek, a vágásban mindjárt az első esztendő 
folyamán felburjánzó óriási gyom. mely gondosan ki
ültetett csemetéinket megfojtással fenyegeti. Hogy e két 
veszedelemmel sikeresen megkü/dhessünk, az ültetőfész
keket 70 80 cm szélességben úgy műveljük meg, hogy 
irtókapákkal a hegy lejtőjébe bevágva, a felülről lekerült 
földet a vízszintesre ki egyengetett, ültetőfészek alsó har
madában rakjuk le. A fészkeket készítő munkások a 
fészeknek a hegytetőtől számított kétharmadában, tehát 
nem a lejtőről lehúzott s könnyen lecsúszó földbe, hanem 
e felett a szilárd talajba az ültetőgödröt is kivájják, mely
ben az utánuk jövő ültető-munkások a csemete gyökereit 
szétterjesztve s a csemetét balkézzel tartva és gyöngén 
rázogatva, a gyökereket az ültető lyukból kivájt porhanyó 
földdel betakarják s tenyérrel lenyomják. A gyökereket 
azért kell széjjelteregetni, mert ez az elhelyezés felel meg 
a luczfenyő gyökérzet természetes elhelyezésének : ha az 
ültetőlyukba csak amúgy hanyagul gyömöszöljük be a 
luczfenyő-csemete gyökereit, akkor a csemetének először 
az ő természetének megfelelően új, a talaj felszíne alatt 
széjjelterülő gyökereket kell, nevelnie s ha ebben az eről

ködésben el nem pusztul, élénkebb növekedést is csak 
akkor kezdhet, a mikor már új gyökereit kifejlesztette. 
A természetellenesen ültetett gyökerek elkorhadnak s ki 
tudja, hogy korhadásuk nem hatol-e be a törzsecskébe s 
nem okozza-e a rosszul ültetett luczfenyő időelőtti pusz
tulását s illetve bélkorhadásban történő megbetegedését.

A szélesen, irtókapával megmunkált fészkekben a 
gyomok csak egy pár év múlva képesek elhatalmasodni s 
a fészeknek kétharmadrésznyi szélességében beültetett 
csemetét záporok esetén sem a felülről lemosott föld el 
nem borítja, sem a fészek alsó egy harmadába lehúzott s 
könnyen lecsúszó föld magával le nem sodorhatja. Minden 
tuskó, minden kiálló kő, vagy földön fekvő többé-kevésbé 
vastag fadarab alá egy-egy csemete ültetendő, mert az így 
ültetett csemeték minden veszély ellen a legjobban vannak 
megvédve.

Holdanként *2500 darab csemetét ültessünk, a mi 1 -5 m 
sor- és csemetetávolságnak felel meg.

Mint előbb is említettem, a luczfenyő sekélyen a talaj 
felszíne alatt elterülő gyökérzete miatt a széldöntés veszé
lyének valamennyi erdei fánk között leginkább ki van téve. 
Azért nem tanácsos egyie-másra, minden elővigyázat nél
kül elegyetlenül ültetni, hanem hegygerinczek mentén 
s a hegyhátak kiemelkedő részein, a hol a-hely a szél rom
boló erejének leginkább ki van téve, csoportokban vala
mely mélyebben gyökerező, az altalajba erősebben bele
kapaszkodó fanemű csemeték csoportját ültetjük. Ha 
vidékünkön a vörösfenyő egészséges növekvést mutat, 
akkor a szélnek leginkább kitett helyeken vörösfenyőt 
ültessünk; a vörösfenyőt ugyanis az ő őshonában, a 
magas hegységek színtáján leginkább luczfenyő között 
találjuk : világosság és levegő az élet eleme, kedveli az 
üde talajt s a nem száraz, csapadékos klímát.

Jánossal egyszerre vettük a bakokat czélba. Mind a 
kettő tűzben rogyott össze. Most már csak a kantinba 
kellett volna a zsákmányt elvonszolni, a mi két ilyen 
harczedzett vadászembernél nem nagy feladat. Igen ám, 
de bizonyos térbeli nehézségek voltak még leküzdendők. 
Ugyanis, az itt veszedelmesen örvénylő mély vizű patakon 
át nem gázolhatttunk. János mintegy két kilométernyire 
lejebb tudott csak egy gázló helyet, a közelfekvő falu 
közvetlen közelében. Nekiindultunk tehát a gázló irá
nyának. A füzest áthatolhatlan sűrűségű égerbozót övezte, 
úgy, hogy ennek folytonos kikerülgetésével ugyancsak 
sok időt vesztegettünk el, a míg a gázlóhoz értünk. Láb
belinket levetettük s a bokáig érő széles vizen át. hama
rosan túlpartot értünk.

A lövés színhelyéhez jutva, kellemetlen meglepetés 
várt reánk. Villásaink közül ugyanis csak a kopottabbilc 
volt ott!

A jelekből, nyomokból, taposásokból ítélve valaki 
sietve vonszolhatta el a másikat előlünk. De hová?

— Hopp, megvan! Szólt János. — Csakis a közel 
falu vadorzói lehettek!

A vadorzót a háború zűrzavarai csak gyarapították, 
istápolták. holott nagyon is a nyakukkal játszottak.

i mert legtöbbjük a vadorzás leple alatt folytatta egyéb 
j  garázdálkodásait. Már pedig ilyesmibben aztán a had- 

vezetőség a tréfát és a kíméletet nem ismerte.
János a birtokunkban hagyott bakot kellő szakérte

lemmel uszályba vette, hiszen vedlettségének ez a rövid 
utazás a közel faluig már úgy sem árthatott.

A csupa r és sz betűből összekombinált nevű hitvány 
lengyel-zsidó falu amúgy is csekély számú lakóinak csu
pán 1 -t-da tért vissza az oroszok által már alaposan hely
benhagyott viskói közé ; sőt a községi bíró helyén is 
maradt. Bíró uram elég értelmes és irántunk, kivált ma
gyarokkal szemben éppen nem rosszindulatú lengyel 
kisgazda volt.

A huszárruha és az őzbak láttára, minden faggatás 
nélkül tüstént tisztában volt a helyzettel.

Alig 100 lépésnyire álló, lerombolt kéményű viskóra 
mutatott. Addig is míg odaértünk, magyarázgatni kezdte, 
hogy rendkívül nagy az élelemhiányuk, ő  a vadorzót, 
mert tényleg az, még hivatalos bírói mivoltán kívül sem 
védheti, de enyhítő okként hozza fel, hogy a család ma 
ténvleg sokat nélkülöz, gyermek van bőviben. Egyébként 
pedig szolgálatunkra áll a mennyiben mindkét bakot 
embereivel saját ellenőrzése mellett hadiszállásunkra
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Ha a szélnek kitett helyeken leghelyesebben tiszta 
csoportokban vörösfenyőt ültetünk, akkor az ültetést 
mindenkor a vörösfenyővel kezdjük meg, mert ennek cse
metéi legelőbb zöldülnek ki.

A szél rombolása ellen úgy is védekezhetünk, hogy az 
üzemosztály-, vágássorozat-, és taghatárokat képező ge- 
rinczek felső vonalától jobbra és balra 5 —5 méteres 
pásztát üresen hagyunk, hogy a szélső fák egész életükön 
át a széllel küzdve, erősen begyökerezzenek. Tanácsos a 
gerinczek felső részén az ültetési hálót is ritkábbra venni, 
hogy nemcsak a szélső, de egy pár sor utána következő fai 
is a szabadabb állásban jobban megerősödjék, nehogy a 
szélső sor egy-egy fájának kidőlésével a szél kaput, nyisson 
magának az állomány belsejébe.

A luczfenyó közé legalább is 0.2 arányban jegenye
fenyőt elegyítsünk, de nem egyenként, hisz a jegenyefenyő 
fiatal csemetekorában igen lassú növésű s azt a luczfenyő 
feltétlenül túlszárnyalja, hanem legalább is 6 soros pász- 
tákban. Ha a két szélső sort a luczfenyő többé-kevésbé 
megrontja, még mindig marad négy érintetlen sor, mely 
a továbbnövekedés folyamán nemcsak utoléri, de el is 
hagyja a luczfenyőt.

A jegenyefenyő a neki megfelelő termőhelyeken erő
teljes, hatalmas törzseket nevel s ha fája nem is oly könnyű 
és fehér, mint a luczfenyőé, de tartósabb, rugékonyabb 
és nagyobb hordképességű. Leginkább ajánlja a jegenye
fenyőnek a luczfenyő közé való elegyítését, a jegenye
fenyő ellenálló képessége a szél döntő erejével és a hónyo
mással'széniben. Rovarfalasnak is a jegenyefenyő kevésbé 
van kitéve, mint a luczfenyő s visszaszerző képessége a 
fenyők között a legerősebb. Végül még egy jó tulajdon
ságát kell megemlítenem: természetes úton, magavetés 
útján könnyen felújítható. El fog még jönni az idő, a mikor

viteti. Közben a nyomorult viskó elé értünk, a honnan 
a kihangzó irgalmatlan gyermeksivalkodás elnyomta a 
további szavakat.

Az őzrabló vadorzó jötténket megneszelve már jóval 
előbb eltűnt a közel erdő sűrűibe.

A vadorzó hitestársa, egy a sok gondtól és nélkülö
zéstől koravén asszon}', síró csecsemőjével karján és 
foszlós szoknyájába kapaszkodó síró gyermekseregével 
valóban szánalmas látvány volt.

A két őzbak közül éppen a kapitálisabb a már rég 
kiürült burgonyaveremből került elő ugyancsak siralmas 
állapotban. János ösmerte már gondolatmenetemet is, 
hamar lefejtett egy hátsó czombot a rablott őz testéből, 
a maradványnyal pedig a közben elősereglŐ falubeliek 
két még erőteljesebb öreg gazdáját terhelte meg, a bíró 
segédkezése mellett.

Igen rövid idő múltán már szállásunkon voltunk.
Finom őzpaprikás körítve, dicsérte még azon este a 

mi szakáesművészünk tudományát.
Harmadnap, a megint csak futtában át vágtató czimbo- 

rákat, gondosan összecsomagolt hideg őzpecsenye s egy 
tiszta jókora bödönbe gyömöszölt őzpástétom várta igaz 
bajtársi szeretettel. . .  «Mars.»

érdeink jú  utakkal lesznek behálózva s kihasználási rend
szerünk nem lesz olyan merev mint a mostani és fenyvesek
ben is előnyt fogunk adhatni a természetes felújításnak a 
mesterséges felett : akkor megbecsülhetetlen lesz a lucz- 
f enyvesek be elegyített jegenyefenyő, mely rendesen bő 
magtermésével mindenütt elvetődik s ha a sűrű erdő 
árnyas koronája alatt csak egy kevés szórt világossághoz 
jut, a, hol kikelt, meg is állja helyét.

A jegenyefenyő pasztákban való köz beelegy Résének 
fontossága eléggé nem mérlegelhető, mert a jegenyefenyő 
a neki megfelelő termőhelyeken később feltétlenül túl
növi a luczfenyőt s a szélviharok mintegy a jegeuyfenyő- 
pászták seprősén kimagasló koronáján átszűrődve és meg
gyengülve érik a. luczfenyő-pás/ták koronáit; tehát a 
pásztákat a. jegenvefenyő-pászták szilárd fala védi.

Kár, hogy a jegenyefenyő magassági elterjedése kor
látolt. s közbeelegyítése 1000 méreten túl a tenger színe 
felett már nem ajánlható. A fagy iránti érzékenysége, a 
levegőhőmérséklete s a talaj iránti igényei nem teszik al
kalmassá a magasabb színtájakban való közbeelegyítésre. 
Különben a magas hegységekben, a favegetáczió határán, 
a luczfenyő önmagát védi, fénykereső fanennné válik, mert 
a fejlődési időszak rövidsége, a magas hegvségi kiima kevés 
melege kényszeríti arra, hogy egész levélszervezetét meg
tartsa. A ritkábban álló földig ágas törzsek, melyeknek 
súlypontja is sokkal mélyebbre kerül, inkább képesek a 
szél romboló erejének ellenállani.

A favegetáczió határán, a havasok alján, a luczfenyő 
közé csoportosan havasi fenyőt is ültethetünk.

Külföldi példák igazolják, hogy a luczfenyő között 
a simafenyő is kitünően beválik. Ez a fagyedzett fa rend
kívül gyorsan növekedik s e gyors növése alkalmassá teszi 
hézagos fiatalosok pótlására. Csak arra kell utalnom, hogy 
a jegenyefenyő csemeték a, leggyakrabban vannak kitéve 
a vadak károsításainak, ügy, hogy e károsítások miatt 
nem egyszer 8—10 éves fiatalosokat kell utánpótolni ; 
ilyen helyeken csak a simafenyő volna képes a lucz-és 
jegenyefenyőt növekedésébyn utolérni.

Azonban ne is beszéljünk 8—10 éves hibákról és után
pótlásokról ; a jó erdőgazda az ő gondos fáradozással 
megtelepítet t ültetvényét nem hagyja az állati és növényi 
ellenségek kénye-kedvére, mert különben csak félsikert 
vagy annál is kevesebbet érhetne el.

A megtelepített fenyőültetvény az embernyi magas
ságon felülnövő epilobiummal, a málnával, szederrel még 
megküzd, ezt az óriási gyomtömeget a hó rányomja, de 
a zömök törzsecskék csak meghajlanak s tavasz nyíltával 
tovább növekednek. De nemsokára sűrűn betelepednek 
a lágvlombfák s a mogyoró és a berkenye, úgy, hogy rövid 
pár év múlva a mi szép ültetvényünket a tolakodók serege 
fojtogatja ; a zömök fenyőcsemeték megnyurgulnak, 
élénk zöld színük megsápul s csak megtizedelve hosszú 
idő múltán volnának képesek a betolakodott ellenség feje 
fölé kerülni, ha az erdőgazda gyámolító keze segítségökre 
nem sietne.

A segítség csakis az elnyomó gyomfák kipusztításában 
jelentkezhetik ; de nem éigy, mint) talán egy-két olvasóm 
gondolná, hogy a gyomokat fejszével vágjuk ki, mert a
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fejszével való kivágás után a gyomok ismét élénken ki- 
sarjadzva, rövid idő alatt megint csak féltve védett cse
metéink feje fölé kerülnének, hanem akkor végzünk a fia
talos érdekében eredményes munkát, ha az irtást nem fej
szével, hanem kaczorral olyképpen végezzük, hogy a gyom 
fát csak félig bevágva lehajlítjuk. A félig bevágott és le
hajlított gyomfa nem vész ki teljesen, hanem sinlősdő éle
tet folytat, koronája ismét felfelé törekszik, de nem azzal 
az eréllyel, mellyel a kivágott gyomfa helyén a sarjak 
szoktak kiuj ü ln i; olyan, mint a halálosan sebzett, harcz- 
képtelenné lett ellenség: minden életerejét sebének be- 
forrasztására fordítja, s a hasztalan erőlködésben végre 
elpusztul.

A lágylombfákat az őzek és szarvasok is nagyon sze
retik s ha élő koronával a földre hajlíttatnak, a vad is 
több, könnyen elérhető táplálékot talál a fiatalosban s 
nem kénytelen a fenyőcsemetéket lerágni.

A gyomfák kipusztítása a fenyőcsemetéknek nemcsak 
életbenmardását biztosítja, de természetszerű fejlődését is 
előmozdítja. A luczfenyő, de különösen a jegenyefenyő 
kora fiatalságában lassú növésű; a jegenyefenyő ugyan 
inkább elbírja a beárnvalást, de azért teljesen beárnyalva 
nem képes fejlődni, a luczfenyő még kevésbé, a vörösfenyő
nek pedig halál a beámyékolás.

Kora fiatalságában a jegenyefenyő bírja meg a legsű
rűbb állást, de a luczfenyő s különösen a vörösfenyő hatá
rozottan szabadabb, téresebb állást kívánnak, hogy oldal
ágaikat szabályosan kifejleszthessék s így a törzsecske nö
vekedésének szabályosságát is biztosíthassák. Beárnyadás 
esetén a vörösfenyő igen gyorsan, de a luczfenyő is lehul
latja alsó ágait, pedig a helyes nevelés szabályai megköve
telik, hogy a luczfenyő-fiatalos addig, mig 5—8 méter ma
gasságot el nem ér, földig ágas maradjon. /

E körülmények is igazolják, hogy a gyomfák irtása fe
nyőerdők telepítésénél egyike a legfontosabb nevelési el
járásoknak, mert már az is baj s a szabályos növekedés ro
vására esik, ha a fiatal fenyőcske, csak részben is elveszti 
alsó ágait. Lomblevelű fiatalosok nevelésénél a tenyész
tendő fanemet csak az elnyomástól kell védeni, a sűrűség 
it t nem csak nem hátrányos, hanem feltétlenül szükséges, 
mert csak sűrű záródásban nevelhetünk hosszú, ágtiszta 
törzseket. A ritka állású, lomblevelű, fiatalos durva ágakat, 
görbe és villás törzseket nevel; de lucz-, jegenye- és vörös
fenyőnél a ritkább, szabadabb állás nem befolyásolja hát
rányosan a törzs egyenes növekedését, mert ezek még tel
jesen szabad állásban is egyenesen fölfelé növekednek.

Ha a luczfenyő-fiatalosok az 5 —8 méter magasságot 
elérték, megkezdődik bennök a záródás, a mi ott, a hol hó- 
és zuzmaranyomástól tartani nem kell, mindaddig meg
maradhat, mig az alsó ágak a törzsek felerészéig letisztul
tak. Szükséges is ebben a korban, a mikor a legerőteljesebb 
a hossznövekvés, a sűrű záródás, hogy bosszú ágtiszta tör
zseket neveljünk.

Magas hegységekben az óriási havazások nem egyszer 
nagy károkat okoznak a sűrű fenyőfiatalosokban ; azért ily 
helyeken az erdőgazda az előtt a homlokegyenest ellenkező 
két feladat előtt áll, hogy sűrű záródással a törzseket ág- 
tisztákká nevelje, de a hónyomás káíosításától — mely

éppen a sűrű záródású fiatalosokat fenyegeti — megvédje. 
Teljesen ellenkező eljárást kíván e két feltétel egyidőben, 
mert ágtiszta törzseket csak sűrű állásban nevelhetünk, a 
hónyomás károsítását pedig azzal előzhetjük meg, hogy a 
sűrű fiatalost megritkítjuk.

E két feltételnek úgy felelhetii nk^meg, hogy már a 
gyomfák irtása alkalmával ott, a hol túlságosan sűrű fenyő- 
csemetéket találunk, ezeket átlag 1.5 méter csemetetávol
ságnyira megritkítjuk, ott pedig, a hol rendes, térés állás
ban a fiatalosok már záródtak, nem végzünk rendes áterdö- 
lést, hanem átlag 2 méter törzstávolságot véve alapul, ily 
távolságban a legerőteljesebb, a kimagasló növésű törzse
ket épen meghagyva, a többinek a csúcsát kaczorral leüt
jük s illetve az elérhető magasságban a kaczorral bevágva, 
a csúcsát letörjük. Ily módon az állomány alsó részében a 
sűrű záródás megmarad, az uralkodó törzsek ágtisztákká 
fejlődnek, a korona magasságában azonban a záródás úgy 
van megszakítva, hogy a hó- és zuzmaranyomás a kima
gasló törzsek csúcsait le nem töri.

A magas hegységi erdősítések mindenkor költségeseb
bek; a nagy távolságok, a meredek hegyoldalak, a csemeték 
ültetését és különösen a szállítását feltétlenül drágítják és 
a fiatalosok tisztogatása, felszabadítása és gyérítése is kö
rülményesebb és költségesebb munkát tételez fel. Az óriási 
mértékben lábrakapó gyomok ellen való küzdelemnek előre
látó megkönnyítése indokolttá teszi a kiültetendő csemeték 
gondos, költségesebb nevelését, mert olcsóbb, gyengébb 
csemetékkel lehetetlen biztos eredményt elérni; a fiatalos 
hézagos lesz s ha a hézagokat újabb s holdanként nagyob
bodó költséggel gyorsan nem pótoljuk, a fiatal fácskák a 
hézagok felé durva ágakat fejlesztenek s ha e durva ágak 
a később bekövetkező erősebb beárnyalás folytán le is hul
lanak, ez nem történik oly simán, mint az egyenletes záró
dásban nőtt fiatalosoknál s nem kár nélkül, mert az elszá
radt vastag ágcsonkok technikailag kevésbbé értékessé te
szik a törzseket.

A lucz- és jegenyefenyő-csemetés a betolakodó lágy- 
lombfákon az erdőgazda segítsége nélkül is kiseb b-nagyóbb 
kárral győzedelmeskedni képes, a vörösfenyő azonban a 
lágylombfák nyomása alatt is elpusztul. De a lucz- és je
genyefenyőnél a növekvésnek hány évi visszamaradásába 
kerül a küzdelem s mily nyomorultul gyenge állapotban 
kerülnek ki az ilyen élet-halálharczot küzdő fiatalosok. 
E küzdelemnek ismét csak hézagos fiatalosok az ered
ményei.

Ha gyenge csemetéket ültettünk s-a lágylombfák kivá
gását elmulasztottuk, hosszú idő múlva végre is egyenet
len záródású fiatalost kapunk. Helyenként, a hol a körül
mények a fenyőnek kedveztek, sűrű záródású foltok kép
ződnek, helyenként pedig, a hol a gyom és a lágylombfák 
a csemetéket többé-kevésbbé kifojtották, ritka, egyenet
len záródású csoportok keletkeznek. A sűrű csoportokban, 
különösen gyengébb termelőhelyeken, az egyes fácskák 
harmincz éves korig is egymást nyomva, nem képesek 
helyből mozdulni s nyurga, gyenge törzseket nevelve, rész
ben a hónyomás áldozataivá lesznek; az egyenetlen záró
dású ritka csoportok azonban — különösen jobb termő
helyeken — gyorsan felcseperednek, durva ágaikat oldalt
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messze kiterjesztik s koronáik kifejlődése után sem lévén 
képesek oly sűrű záródásba kerülni, hogy ágaikat korán^és 
simán levethessék, csekélyebb értékű, ágcsonkos és sudar- 
lós törzseket nevelnek s árnyékot vetnek ama sűrűbb cso
portokra, a melyekből idővel az egymásközti küzdelemben 
kimagasló növésű ágtiszta törzsek nevelődnek, de a melyek 
éppen a hosszú ideig tartó életküzdelem miatt növekedé
sükben visszamaradva, nem képesek lépést tartani a hé
zagos állásban felnőtt csoportokkal.

Az ilyen erdők értéke össze sem hasonlítható a gondos 
ültetéssel és ápolással felnevelt erdők értékével. A gyom
fáktól kitisztított s a koronák lecsapásával egymás között 
is megritkított fiatalosok, egyenletes záródásban és erőtel
jes, semmi által sem hátráltatott növekvésben a 30 éves 
korig további ápolást nem igényelnek. A 30 éves koron 
túl a túlszárnyalt és elnyomott fák kivágásával legalább 
is mérsékelt áterdölésre lenne szükség, s habár mai időkben 
utak hiánya miatt költséges áterdölési munkára csak rit
kán, a vékony áterdölési fa különös kereslete esetén va
gyunk képesek, ennek az áterdölésnek elmaradása annyi
ban jelent kárt, hogy az ismét beállott küzdelemben a tör
zsek vastagsági növekedése mindaddig visszamarad, mig 
az állomány tisztulása önmagától bekövetkezik, de a küz
delem az egyes törzsek technikai minőségére nagyobb be
folyással nincsen, mert így is egyenletes, technikailag ér
tékes erdők nevelődnek fel.

De ha luczfenyő-erdőnk télen -nyáron járható jó utak
kal van feltárva s az áterdölési fának kelendősége van, az 
átérdölések foganatosításával nemcsak jövedelmező, de 
luczfenyő-erdőnket vaskosságban és ellenállókópességben 
tovább nevelő hasznos munkát végezhetünk.

Az első áterdölés ideje, mint előbb említettem,^körül
belül a 30 éves korban, általában pedig akkor következik 
be, a mikor a koronák hosszúsága a törzseknek körülbelül 
félhosszával egyenlő. Az első áterdölésnek alapos ritkítás
nak kell lennie. Jó termőhelyeken a ritkítás a törzsek 
felerészéig mehet, gyengébb talajokon pedig akkora legyen, 
hogy a legszebben növekedő egyedek szabad állásba kerül
jenek. A ritkításnak mindenkor egyenletesnek kell lennie, 
hogy a koronák minden irányban részarányosán terjeszked
hessenek. 'Nagyon természetes, hogy a koronák az áterdö
lés után ismét fejlődni s nemcsak szélesedni, de hosszab
bodni is fognak. Ismét beáll a koronák teljes záródása és 
az alsó ágak lehullása s abban az időpontban, a mikor a ko
ronák hossza ismét egyenlő lesz a törzsek félhosszával, el
következik a második áterdölés ideje. Ezzel a második rit
kítással, melynek szintén mindenekfelett részarányosán 
egyenletesnek kell lennie, biztosítjuk a legbecsesebb, ge
rendának való faanyag fennmaradását és szabad fejlődését.

Ha az áterdöléseket idején állítjuk be, még mielőtt a 
koronák a törzsek egy harmadánál rövidebbek nem lesz
nak, akkor az átér dőlésekkel elejét vesszük nemcsak a hó
nyomásnak, de a széldöntéseknek is, mert a helyes arányú 
növekedésben ta rto tt törzs erőteljes és ellenállásra képes 
lesz. Az áterdölések a legerősebb növekedés idejére esnek 
s mindenkor csak oly mértékben teljesitendők, hogy az is
mét való záródás lehetetlenné ne váljék. A bevégzett leg
erőteljesebb növekedés után, mi jó talajokon a 40—50. év

ben, gyengébb talajokon körülbelül a 80. évben fejeződik 
be, a ritkítások feltétlenül kerülendők, hogy a törzsek ág
tisztákká és vaskosakká fejlődjenek.

Tjuczfenyvesek telepítésénél az erdősítésekre, s a fiata
losok ápolására fordított nagyobb költség tehát feltétlenül 
jövedelmező befektetés, mert az erdő hova-tovább keve
sebb lesz s az ipar fejlődésével a kereslet is élénkülni fog s 
első sorban keresett lesz a technikailag teljesen kifogásta
lan faanyag, mely csakis gondos és lelkiismeretes ápolással 
nevelhető fel. Kincseket ér most az erdő, a melynek bel
terjes nevelése kötelesség, mig a nevelés elmulasztása ér
zékeny nemzetgazdasági kárt jelent.

A vö lgyzárók  h a lászati h aszn osítá sa .
Ir ta  : S im o n ffy  G yula . (Folytatás.)

b) Valamivel mélyebben fekvő völgyzáróknál a pén
zes pér is nagyobb tömegben lép fel.

c) Még mélyebben fekvőknél fellépnek a «fehér 
halaki), különösen a fejes domolykó (Squalius cephalus 
L.), de az alsó szintájak rabló halai, a csuka és a csapó 
sügér (Perca fluviatilis L.) még hiányoznak.

A pontyos völgyzárók ezzel szemben két csoportba 
sorozhatok, úgymint:

1. a melyek még olyan magasan fekszenek, hogy 
a csuka mellett a salmonidák is megélhetnek. Fő hal
fajaik a sebespisztráng, a pénzespér, a sügér, a csuka, 
a domolykó, a márna, a dévérkeszeg (Abramis brama 
L.), a vésettajkú paducz (Chondostroma nasus L.) stb. 
és egyéb fehérhalak;

2. a melyekben már a salmonidák meg nem élnek.
A vesztfáliai völgyzárókban a következő halfajok és

rákok fordulnak elő ; a botos kölönte, az angolna (An- 
guilla vulgáris L.), a lazacz (Trutta salai- L.), a tavi 
pisztráng (Trutta laeustris L.), a sebes- és szivárványos 
pisztráng, a pataki saibling (Salmo fontinalis Mitsch.), 
a kaliforniai lazacz (Salmo quinmat Rich.), a pénzespér. 
a semlingfélék közül a Coregonus fera var. Sancti 
Benedicti; a tőponty, a nyálkás czompó (Tinca vulgá
ris. Cuv.), a fürge cselle, az ónos jász (áranyorfa, Idus 
melanotus Heck.), a kövi csík, a nemes vagy folyami 
rák (Potamobius astacus L.), a galicziai vagy kövi rák 
(Potamobius leptodactylus Eschholtz).

A  völgyzáró halainak tápláléka. A völgyzárók főbb 
halfajainak tápláléka gyomortartalomvizsgálatokkal álla
píttatott meg, Különösen pontos vizsgálatokat igyekez
tek végezni, a völgyzárók legfontosabb halfajait, a piszt
rángféléket illetőleg. A vesztfáliai völgyzáróknál ez 
akképen történt, hogy a május-deczember hónapok alatt 
a kifogott pisztrángok (sebes, szivárványos és pataki 
saibling) gyomrát és beleit formalinos oldatba helyez
ték egész a vizsgálat megejtéséig. Megvizsgáltak 160 drb 
25—30 cm.-es pisztrángot, a melyeket kizárólag a völgy
záróból (tehát nem a folyó vízből) fogtak ki. Daczára, hogy 
a vizsgálati anyag különböző völgyzárókból került ki, 
az eredmények teljes összhangban állanak egymással.
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Ezen vizsgálatok alapján a Thienemann által közölt 
tapasztalatok a következők :

Sohasem tapasztalta, hogy a völgyzáróban élő piszt
rángok társaikat falták volna fel. Mások megfigyelése 
szerint ez előfordul ugyan, de ezeket ő tisztán spora
dikus eseteknek minősíti. Szerinte az a korábban han
goztatott aggodalom, hogy őszszel, kis vízállásnál a völgy
záróban a pisztrángok közt fellép a kannibálízmus 
(egymást felfalás) nem igazolódott be.

Ő inkább azt tapasztalta, hogy késő őszszel, illetve 
télen az olyan völgyzáróknál, a melyek a patak torko
latától, tehát a szabad víztől bánni módon el vannak 
zárva: a pisztrángok gyomra tele volt saját fajuk ikrái
val. Valószínű tehát a feltevés, hogy az ilyen völgyzárók
ban ivó. érett anyahalak ikrái, vagy azok nagyrésze, 
még mielőtt rendeltetésüknek megfelelhettek volna, 
a faj rokonok zsákmányává válnak.

A gerinezes állatok közül csupán a Eana temporaria j 
porontyai (ebi hal) játszanak tavaszszal szerepet a pár- ; 
tok mentén. Botos kölöntét, kifejlett békát, az emlősök 
közül egeret, poczkot, cziczkányt csak igen elvétve ta- ! 
láltak a pisztráng gyomrában.

Kevés a jelentősége a puhányoknak is.
Nem ritkaság, hogy a völgyzáró pisztrángjainak 

gyomra a Daphniák vagy Copepodák sűrű. megőrölt 
részeivel van te le : különösen őszszel, mikor a Daphnia- 
szaporulat egynémely völgyzáróban maximumát éri el. 
Ez a táplálék természetesen más időszakban, midőn 
a pisztráng durvább állati táplálékra van utalva, veszít 
jelentőségéből.

Az a körülmény, hogy a pisztráng, a melynek száj
szervei tulajdonképen nagyobb falatok felvételére van
nak berendezve, időnként, így pl. őszszel, apró plankton
rákokkal táplálkozik, az ezen utóbbi a táplálék könnyű 
és kényelmes felvételének tulajdonítható. Hiszen ezek 
az apró rákállatok olyan sűrű rajokban lépnek fel, hogy 
a pisztrángoknak csak a szájukat kell kitátani s máris 
bőségesen zsákmányolhatnak azokból. A táplálék fel
vételének kényelmessége a halaknál nagy szerepet já t
szik s ehhez fűzi még hozzá Schiemenz, hogy ha a 
vízben valamely jó haltáplálék nagy tömegekben lép 
fel, akkor a rablóhalak békéstermészetűekké és a békés 
természetűek rablókká válnak, vagyis a növényevők is 
állati táplálékkal táplálkoznak.

A pisztrángtáplálék főtömegét a rovarvilág szolgál
tatja és pedig úgy a szárazföldi, mint a vízi. 164 piszt- i 
tráng közül 147, tehát 90% részben kizárólag, részben 
majdnem kizárólag rovarokkal táplálkozott.

A szárazföldi rovaroknak különösen repülő alakjai 
bírnak fontossággal. Szép nyári estéken sokszor százá
val lehet látni a pisztrángokat, a mint a rajzó szúnyo
gok, legyek, rovarok stb. felé úsznak és ugrálnak.
A vizsgálat alá vett pisztrángoknak körülbelül 40%-a 
vett be nagyobb mennyiségű repülő alakú rovartáplálé
kot. Főképp vízi rovarokkal táplálkoznak a pisztrángok 
akkor, ha május, júniusban a völgyzáró sekély part
vizeiben a különböző rovarálczák elszaporodnak. Igaz 
sok rovarálczát hoz magával a folyóvíz is. (Folyt, köv.)

Az erdészeti tápintézetek az 1 9 1 5  ifi. 
tanévben.

A már két év óta dúló világháború daczára, a m. kir. 
kincstári erdészeti altisztek és szolgák fiúgyermekei részére 
Rózsahegyen berendezett tápintézet az 1915—16. tanévet 
kellő időben megkezdhette és zavartalanul befejezhette. 
MéR hála tölti el az érdekeltek szivét a magas kormány 
iránt, hogy a háborúból kifolyólag az állami háztartást 
terhelő rendkívüli kiadások daczára, a tápintézetet a letelt 
tanévben is fenntartotta és hogy a jövő tanévre való fel
vételre a pályázat kiírását megengedte.

A tanév elején 41 tanuló vétetett fel a tápintézetbe, 
kik a tanév végéig mind együtt maradtak és a tanévet si
keresen befejezték.

A rózsahegyi róm. kath. elemi iskola Értesítője szerint 
növendékeink közül kitűnő osztályzatot 21-en, jelest 15-eu.

I jót pedig 5-en nyertek.
Származásra nézve a növendékek az alábbi igazgatási 

I kerületekből valók :

Beszt erczebányai erdőigazgat óság 1
Mármarosszigeti « 4
Kolozsvári « 1
Liptóújvári főerdőhivatal 9
Ungvári « 8
Vinkovcii « 1
Zsarnóczai erdőhivatal 3
Tótsóvári « 10
Büstyaházai « 1
Gödöllői « 2
Selmeezbányai főiskola 1

összesen 41

A zborói leány-intézet, a mint ezt lapunk 1915. évi au
gusztus 15. számában közlőitekből könnyen következtetni 
lehetett, 1915—16. tanévben nem működött és a jövő tan
évben sem lesz olyan állapotban, hogy növendékeket be
fogadhasson. E felett mi csak mély sajnálkozásunkat fe
jezhetjük ki. reméljük azonban, hogy amint békés idők 
fognak az országra hajnalodra, kormányunk az erdészeti 
altisztek és szolgák leánygyermekeinek nevelését felkaroló 
intézetnek megfelelő helyen való megnyitásáról is gondos
kodni fog.

Gazdasági tanácsadó.
A házinyultenyésztés okszerű fejlesztése. Közel 25 

éve foglalkozom házinyultenyésztéssel. soha se hagy
tam fel ez értékes állatkák tenyésztését s nemcsak azért 
tenyésztettem őket, mert húsukat elsőrangú, tápláló 
és finom eledelnek tartottam és szőrméjüket mindig fel
használtam, de azért is, mert nem találtam gyermekeimnek 
jobb szórakozást a há/inyulakkal való foglalkozásnál. Volt 
idő, a mikor éveken át csak tenyészállatokat tenyésztet
tem, máskor csak a húsállatok előállítása volt a czél és 
mivel mindig csak elsőrangú, nemes és nemesített tenyész
állataim voltak, e két ezélt gyakran egyesítettem is. így
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álltam 1914. éviién is. Tenyészanyanyulam 8, apanyul 2 
volt s a megfelelő számú ivadék. A bekövetkezett mozgó
s í t á s i  egyéb mozgalmak városunkban a húsfélék iránt a 
keresletet igen felélénkítették, annyira, hogy nem egyszer 
házinyulaimból katonák is vásároltak.

A mikor bekövetkezett e vidéken a háború miatt az 
elköltözködési idő kényszere, házinyulaimból nem vittem 
el semmit hanem azokat a házamban beszállásolt katonáink 
gondozására bíztam.

Ezek aztán felhasználták a gazdátlan jószágot s midőn 
visszatértem, csak egy belga anyát és egy apát találtam. 
Örültem ennek is, mert házinyulaim igen edzettek, egész
ségesek és igen szaporák voltak. A megmaradt két nyúl 
egy éves volt. Összepárosítottam őket s az ellés feb
ruár 28-án következett be 6 fiókkal, melyeket az anya 
mind felnevelt és 3 hím és 3 nőstény lett belőlük.

A második ellés április 30-án 7 fiókkal, a harmadik 
junius 30-án 8 fiókkal, a negyedik augusztus 30-án 6 fiók
kal, az ötödik október 30-án 7 fiókkal történt, melyeket a 
kiváló, gondos és jó anya mind felnevelt.

A február hóban ellett 3 fiatal nőstény augusztus 30-án 
és október 30-án szintén ellett s ezek a 2 ellésből 30 darab 
fiat neveltek. A februártól október hó végéig kapott sza
porulat tehát 6 4 fiat eredményezett, melyek közül 30 da
rabot, leginkább hímeket és nem teljesen megfelelő színe
zetű, lassabban fejlődő anyákat, illetve nőstényeket levág
tam és elfogyasztottunk, 10 darabot eladtam és 24 darab 
ma is megvan.

Ezekből 10 anyanyulat tartok meg az 1916. évi te
nyésztés czéljaira.

Most lássuk, hogy mibe kerültek a nyulak elhelyezése, 
gondozása, táplálása és mily hússúlyt adtak, a hús mire 
lett és miképen felhasználva?

Mint régi nyulásznak, az a meggyőződésem, hogy a mi
ként én elértem kis költséggel ezt az eredményt s hogy hó
napokon át húst nem vettem csupán baromfi és nyul- 
hússal tápláltam nagyszámú családomat és 3 cselédemet, 
úgy elérheti azt mindenki, ha utánam csinálja, a mit aján
lok és a mit bárki nálam megszemlélhet. Kis nyultelepein 
és baromfiudvarom olyan, a milyen vidéken minden ház
ban van s a milyet nagyobb városokban a legtöbb helyen 
be lehet rendezni.

Minden tenyésznyulnak külön láda kell, melyeknek 
méretei 60—70—80 cm. körüliek lehetnek ; ha valamivel 
nagyobb a láda, annál jobb, ha kisebb, az nem baj. A láda 
elülső részén léczeket kell felszegezni s léczaj tóval ellátni. 
Ezzel készen van a tenyészláda ; költség legfeljebb 4 ko
rona.. Tenyésznyul 10—15 korona. Kell egy bak, illetve 
apaállat is ; ennek ugyanolyan láda ke ll. A hol többen 
foglalkoznak tenyésztéssel, ott 20 any anyuira 1 bak tar
tása elég. Táplálás : naponta 1 —2 marék szárított fű
széna, nyáron 1 —2 marék falevél, zöld fű (de nem vizes), 
konyhai hulladék, burgonya, répa, kukorieza, stb., tisz
togatása után fennmaradt zöldség, főtt zöldségféle, ke
nyérhéj és miegyéb. A baknak hetenként 1 —2 marék zab, 
vagy tengeri is adandó ; az anyának a szoptatás ideje 
alatt, mely 5 —6 hétig tart, naponta 1—2 marék nedves 
korpát is kell adni, mert ez bő tejelésre ösztönzi, mi által

fiai igen szépen s gyorsan nőnek s 14 nap múlva anyjukkal 
együtt eszik az eledelt. Vizet a nyulaknak nem kell adni, 
mert a zöld eledelekben elég nedvet kapnak. A fiatalokat 
5 —6 hetes korban külön nagyobb ládákban helyezzük el 
s ott 3 hónapos korig együtt neveljük. Az anyákat az ellés 
után .30 napra a bakkal párosítjuk s ugyancsak 30 nap 
múlva az anya, újra fiasodni fog. így a fiasodás 60 napon
ként várható. Intenzív táplálás és gondozás mellett ez nem 
erőlteti meg az anyát, mert 2—3 hétig van ideje pihenni 
és ez alatt vemhe jól fejlődhet.

Hogy a trágya bűze a levegőt ne rontsa el és az állatok 
egészsége fenntartható legyen, az ólakat hetenként ki kell 
kaparni és friss szalma vagy másféle alommal kibélelni.

A három hónapos nyúl tisztán 1 / 4 kgr. húst ad. Fejé
ből és csontjaiból becsinált levest lehet készíteni, a mi 6 
személyre elég, a csontokról lefejtett húst pedig vagdalt 
húsnak kell elkészíteni a szokásos módon és kisütni s aztán 
főzelékre, vagy burgonyával tálalni. Ez ugyancsak 6 sze
mélynek elég. Tehát egy 3 hónapos nyulból egy 6 tagú csa
lád ebédje kitelik. Kiadás 90 nap alatt, ha naponta leg
feljebb 3 fillért veszek számításba, 2 kor. 70 fillér. A tiszta 
haszon tehát a mostani húsárakat figyelembe véve tetemes.

De eltekintve a haszon nagyobb vagy kisebb voltától, 
mindig van kéznél friss és tápláló hús.

A levágott négy hónapos nyúl hússúlya 1-5 kg., az 
öt hónapos nyúlé 2 kg., a nyolcz hónapos nyúlé 2-5 —2-75 
kg. Ezen időn túl a nyúl nem gyarapszik a felhasznált 
takarmánynyal kellő mértékben és arányban. Ennélfogva 
én hat hónapnál tovább a nyulakat nem tartom. Ebben 
a korban a leggazdaságosabb levágni és húsa is ekkor a 
legjobb.

Kórházakban, üdülőtelepeken, rokkant és egyéb más 
telepeken házinyúltenyésztést be nem rendezni, — pláne 
a mai viszonyok közt — mulasztás a közérdek ellen.

Örvendenék, ha soraimnak buzdító hatása lenne és 
ez az állattenyésztési ág az őt megérdemlő mértékben fel- 
karoltatnék. Hreblay Emil.

A pulykák legeltetéséről. Szárnyasaink közül a pulyka és 
a liba az egyedüli baromfi, amelynek tenyésztése csak abban 
az esetben jövedelmező, ha elegendő és megfelelő legelő is 
rendelkezésére áll; épen ezen oknál fogva a legutóbbi időben, 
még a világháború előtt, az országban a pulykák száma 
érezhetően megcsökkent. Hiszen az magától értetődik, 
mert a gazdatársadalmi szervezeteknek az országban a 
legutóbbi években történt kialakulása folytán, a baromfi- 
pepinertenyésztők zöme városban lakik, vagy olyan helye
ken, a hol szárnyasait csak korlátolt, szűk helyen tarthatja ; 
már pedig általánosan ismeretes, hogy ilyen baromfiudva
rokban a pulykák nevelése igen sok nehézségbe ütközik. 
A pulykák legeltetése á legkedvezőbb körülmények között 
sem lesz úgy végrehajtva, a mint kellene ; a jelenlegi nyári 
időszakban, amerre csak járunk a pulykamamákat csibécs- 
kéikkel együtt, mindenütt már a zöld pázsiton látjuk sza
ladgálni.

Igaz, hogy a szabad kifutóval bíró kis pulykák felne
velése is, az első négy hétben nagy gondot és körültekin- 

| tést igényel, mert zsenge korukban az első forró napsugár
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léghuzam és nedves ól iránt igen érzékenyek, a miért is 
ajánlatos a kis pulykacsibécskéket az első nyolcz napon 
anyjukkal együtt csakis az ólban ta rtan i; megjegyezzük 
azonban, hogy az ólnak világosnak, tisztának és melegnek 
kell lennie. Az első nyolcz nap után engedjük ki csak a 
pulykacsibécskéket a szabadba és akkor is csak olyan 
helyre, hogy hozzánk közel legyenek; erre a czélra a 
legalkalmasabb a ház melletti bekerített gyömülcsös vagy 
ennek hiányában egy előre elkerített közelfekvo árnyékos, 
pázsitos hely. Azonban, még e kéznél fekvő bekerített 
szabad kifutóba is a pulykacsibécskéket a harmat felszál
lása előtt nem tanácsos kiengedni. Arra is legyen gondunk, 
hogy a kifutóban a gyorsan jövő nyári zivatar ellen a 
pulykacsibók védett helyre is húzódhassanak.

A mint a pulykacsibék a négy-öthetes kort betöl
tötték, akkor már a közlegelőre vagy a tarlóra is kihajt
hatok. A községi legelőrejáró pulykacsibéknél arra is legyen 
gondunk, hogy állandóan ivóvízzel rendelkezzenek ; itt 
táplálékukat már egyedül felkeresik, illetve csak a legelőn 
érzik jól magukat. A mi ivóvizüket illeti, arról a leg
könnyebben úgy gondoskodhatunk, ha legelőjükön több 
fedett, de mindenkor vízzel töltött cserép itatóedényt 
helyezünk el.

A legelőnek, a hová a pulykákat kihajtjuk, delelőkkel 
is kell bírnia, ezek facsoportok vagy bokrok is lehetnek ; 
mert ezek hiányában a forró déli órákban nemcsak a nap 
hevétől fognak árnyék hiányában sokat szenvedni, hanem 
a kacsákhoz hasonlóan hőguta ütés (a napszúrásnak egyik 
neme) folytán el is pusztulhatnak. A legelőről este haza
érkező pulykacsibéknek nyújtsunk még kevés eleséget is, 
mert a hosszú éjjeli idő alatt begyük különben igen ki
ürül. Az esteli etetéshez a legalkalmasabb másodosztályú 
árpát, búzát és zabot vagy ocsút nyújtani, attól, hogy 
begyüket túltömik, nem kell félni, mert ha a legelőn elég 
gyommagot, zöldséget, gilisztát, rovart, csigát, stb. talál
tak, az elé bük tálalt eleséghez úgysem fognak hozzá
nyúlni, hanem óljaikat fogják felkeresni; a miért is ól
jaikban mindenkor friss, száraz, tiszta és elegendő mennyi
ségű szalmaalom legyen, ülőrudakat azonban mellőzzünk.

Minél inkább ügyelünk a pulykacsibékre négy hetes 
korukig, annál nagyobb örömünk lesz a későbbi időben, 
a miért arra is legyen gondunk, hogy a tojásbóli kibújá
suk után legalább 2 4 -3 6  órán át jó meleg helyen legye
nek, illetve csak ezen idő elteltével nyújtsunk nekik ele
delt és pedig száraz eleséget: mint reszelt barna kenye
ret, felaprított csalánnal vagy metélőhagymával keverten, 
vagy két rész reszelt zsemlyét vagy kenyérhéjat és egy rész 
keményre főtt felaprózott to jás t; zöldeleségül igen ked
velik a felaprózott pitypangot (gyermekláncz-füvet), végül 
csemegeként néhanapján hangyatojást vagy felaprózott 
földgilisztát is nyújthatunk nekik. A pulykacsibéknek 
egyszerre ne adjunk sokat, hanem inkább etessük gyak
rabban és lehetőleg minél változatosabb étrenddel. Hús
pótlékként adagoljunk főtt, de felaprított húshulladékot; 
nagyobb állománynál erre a czélra lóhust vagy ennek hiá
nyában más olcsóbb húst nyújtsunk. Kéthetes korukban 
már az étrendjük változtatása végett is adjunk nekik 
lóhere vagy luczerneszacskával kevert tehéntúrót. A har

madik és negyedik héttől kezdve a lóhere- vagy luczerna- 
szecskát már másodosztályú árpa- vagy zabdara keveré
kével is adagolhatjuk ; de a hüvelyesek etetésétől — a 
mi különösen a felvidéken dívik — még ebben a korban is 
óvakodjunk. Az ivóvizet részben lefölözött tejjel is pótol
hatjuk.

Tekintettel arra, hogy a baromfitetü nagy előszeretettel 
lepi el a pulyka csibéket, ajánlatos különösen nyáron az 
ól tisztántartása stb. által azokat ez élősdiektől megkímélni.

A mint a pulykacsibék 4-ik, 5-ik hetüket elérték, akkor 
felnevelésük, ha elegendő nagy és megfelelő legelővel bír
nak, már többé semmiféle nehézségbe sem ütközik, ellen
kezőleg eléggé gyors fejlődésükkel igen nagy örömet fog
nak nekünk'nyujtani, a miért is nem tudjuk eléggé aján
lani olyan baromfitenyésztőinknek, mint az erdőőröknek, 
a kiknek elegendő legelő áll rendelkezésükre, hogy a többi 
szárnyas mellett a baromfitenyésztésnek ezen jövedel
mező ágáról se feledkezzenek meg, különösen a jelenlegi 
magas árak mellett. Bőszei Elek.

Különfélék.
Halálozás. Nagyajtai Fekete Lajos, a III. oszt. vas- 

korona-rend lovagja és a szolgálati arany érem tulajdo
nosa, miniszteri tanácsos, a selmeczbányai m. kir. bányá
szati és erdészeti főiskola nyugalmazott rendes tanára, 
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, kiválóan 
hasznos és fáradhatlanúl tevékeny életének 80. évében, 
hosszas gyengélkedés után f. é. június hó 29-én Selmecz- 
bányán elhunyt.

A megboldogult élte javarészét az erdészeti tanügy 
szolgálatában töltötte s számos nagybecsű irodalmi művel 
gazdagította erdészeti irodalmunkat, melyek közül nem 
egy még ma is'tankönyvül szolgál. így különösen említést 
érdemel Mágócsi-Dietz Sándorral együtt írt két vaskos 
kötetre terjedő «Erdészeti Növénytanba, továbbá Sóltz 
Gyulával együtt írt «Erdőbecsléstan»-a, valamint követ
kező önálló művei: «A tölgy és tenyésztése*), «A szálaló 
erdők berendezése*), «Népszerű erdészeti növénytan*), «Er- 
dészeti talajtan*) stb. Ezeken kívül az erdészeti szaklapok
ban írt még számos erdőgazdasági czikket.

Bihari Ödön m. kir. főerdőmérnök, a lugosi m. kir. 
erdőgondnokság vezetője, tevékeny és munkás életének 
52., állami szolgálatának 28. évében, június hó 27-én vá
ratlanul elhunyt.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Koprics 
András kir. erdő mérnökgyakornok, tart. cs. és kir. utász- 
hadnagy a Signum laudist.Schwantzer Gusztáv m. kir. segéd- 
erdőmérnök, tart. m. kir. honvédhadnagy a hadi díszít- 
ményes 3. osztályú katonai érdemkeresztet, Zsurilla Pál 
kir, segéderdőmérnök, tart. cs. és kir. hadnagy a Signum 
laudist kapta.

A talpfa és a bányafa rekvirálása. A hivatalos lap 1916. 
évi június 27.-iki száma közli a kormány 1972. számú ren
deletét mindennemű talpfának és bányaiénak a bejelenté
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séről és zár alá vételéről. A rendelet értelmében minden
nemű közönséges talpfa- és váltótalpfa-, úgyszintén min
dennemű bányafakészleteket, tekintet nélkül az anyagra, 
a méretekre, a feldolgozás fokára és a felhasználás mód
jára, be kell jelenteni. Bejelentés alá azok a készletek í 
esnek: a) a melyek a talpfa és bányafa termelésével és | 
eladásával, vagy a termelt talpfa és bányafa forgalomba- 
hozatalával foglalkozó erdőbirtokosok és kereskedők (egyé
nek, jogi személyek, czégek) birtokában (kezelésében vagy 
őrizetében és pedig akár saját, akár idegen helyiségekben 
vasúti, hajóállomási, városi vagy egyéb községi raktárak
ban, erdei rakodókon vagy a termelőhelyeken stb.) el
adatlanul vannak, továbbá azok a készletek is, a melyek 
még a termelőhelyeken feldolgozás vagy összegyűjtés alatt 
vannak ; b) a melyek a fentemlített egyének, jogi szemé
lyek, czégek birtokában (kezelésében, őrizetében es^pedig 
akár saját, akár idegen helyiségekben, vasúti, hajóállomási, 
városi vagy községi raktárakban, erdei rakodókon vagy a 
termelőhelyeken stb.) vannak és már eladattak, de még 
nem szállíttattak el a vevőnek ; c) a melyeket a fentemlí
te tt egyének, jogi személyek és czégek a magyar szent 
korona országainak területére a jelen rendelet hatályának 
ideje alatt forgalombahozatal czéljára termelnek ; d) a 
melyeket a fentemlített egyének, jogi személyek és czégek 
a magyar szent korona országainak területére a jelen ren
delet hatályának ideje alatt forgalombahozatal czéljára 
behoznak ; e) a melyek a nem állami bányavállalatok bir
tokában vannak és az illető bányavállalat három havi 
bányafaszükségletét meghaladják. A bejelentést minden 
hó utolsó napján volt állapot szerint mindenkinek, a ki 
erre köteles, közvetlenül a m. kir. kereskedelemügyi mi
nisztérium IV. szakosztályához (Budapest, I ., Lánczhíd- 
utcza 1—3. szám), Horvát-Szlavonországokban pedig a 
bánhoz kell beküldenie. A zár alá vett talpfa? és bányafa- 
készletek el nem idegeníthetőív, fel nem használhatók, fel 
nem dolgozhatók és azokkal a zár tartama alatt egyéb
ként sem lehet rendelkezni és azoknak kellő megőrzéséről 
az az egyén, jogi személy vagy czég, a kinek a készletek 
tulajdonában vagy birtokában vannak, gondoskodni kö
teles.

Méz kivitele Németországba. Mint a Kereskedelmi Mú
zeum jelenti, Németország, tekintettel arra, hogy Svéd
ország a mézkivitelt megtiltotta, jelenleg nem tud más
honnan mézet behozni, mint a Monarchiából. Tehát most 
itt az alkalom, hogy Magyarország értékesíthesse Német
országban mézfeleslegét s egyúttal a jövőre nézve jó 
piaczot biztosíthasson magának.

Hol van a legmelegebb és a leghidegebb. Földünk leg
melegebb helysége Bahrain, a Perzsa-tengeröböl Aval 
szigeteinek egyikén van, a hol az átlagos évi középhő
mérséklet 37° Celsius. Július, augusztus és szeptember 
hónapok, az ott nem akklimatizált egyéneknek teljesen 
elviselhetetlen; ilyenkor még éjfélkor is 30° Celsiusnál 
melegebbet mutat a hőmérő ; reggel 7 órakor már 41 % fok, 
három óra felé pedig már 60 fok meleg van.

Viszont a leghidegebb helysége Földünknek — el

tekintve a legmagasabb sarkvidékektől — Szibéria Wer- 
chojansk községe, hol januárban a középhőmérséklet 
50° Celsiust mutat a nulla alatt. Ez a rendkívüli hideg 
azonban elviselhető, mert a levegő o tt nagyon száraz és 
többnyire teljesen szélmentes.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Az ((Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövet
sége)) a háborús segély felemelése iránt a miniszterelnök 
és földmívelésiigyi miniszter urakhoz az alábbi kérvényt 
nyújtotta be :

Nagyméltóságú Miniszterelnök Űr!
Kegyelmes Urunk!

A folyton emelkedő drágaság mind nyomasztóbbakká 
váló terheit képtelenek lévén magunkra hagyatottan el
viselni, az állami erdészeti altiszti kar nevében kénytelenek 
vagyunk Nagyméltóságodhoz, mint a Kormány fejéhez 
kétségbeejtő helyzetünkön való segítségért folyamodni.

Az erdészeti altisztek évi fizetése 700—1300 koronában 
van megállapítva. Ritka kivétel azonban, a ki 1300 K leg
magasabb fizetést élvez. A mai nyomasztó drágaság mel
lett ezen csekély fizetésből nőtlen altiszteknek is nehéz 
megélni, s egy népesebb 4 -8 tagból álló családot eltar
tani teljes lehetetlenség.

Tudjuk, hogy elsősorban a reánk szakadt háború sike
res folytatása és befejezése veszi igénybe az ország anyagi 
erejét. És ha mindamellett alázatos "kérelemmel fordu
lunk a Nagyméltóságú Kormányhoz, tesszük ezt amaz el
háríthatatlan kényszer hatása alatt, hogy a puszta meg
élhetéshez elkerülhetetlenül szükséges anyagi eszközöket 
megadni, hozzátartozóinknak az éhezéstől való megvédé
sét biztosítani kegyeskedjék.

Igényeinket minden irányban megszorítottuk a lehe
tőség végső határáig, de ma már ott tartunk, hogy a sze
rényen megállapított illetményeink mellett nem vagyunk 
képesek biztosítani az áremelkedések duzzadó árjában 
folyton növekedő kiadásunk fedezését és hogy hozzátarto
zóinkkal együtt nem bírjuk tovább a nyomorral és éhség
gel való áldatlan küzdelem terheit.

A nyomasztó drágaság terheit leginkább érzik az erdő
hatóságok központi irodáiban alkalmazott és ennek foly
tán a városokban lakó erdészeti altisztek, a kik rendszeres 
gazdálkodást nem folytathatnak, nem művelhetik meg 
illetményföldjeiket, mivel azok lakóhelyüktől rendszerint 
távol esnek. Ennélfogva a legszükségesebb élelmi czikke- 
ket csakis drága pénzen szerezhetik be.

Legmélyebb hálával ismerjük el, a Nagyméltóságod 
bölcs vezetése alatt álló Kormánynak az állami alkalma
zottak iránt táplált jóindulatát, s hogy a háború kitörése 
óta te tt több kegyes intézkedésével igyekezett az állami 
alkalmazottak nyomorán segíteni.

De a drágaság időközben annyira fokozódott, hogy a 
sok száz százalékos áremelkedések mellett a segítés eddigi
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méretei a kicsi fizetés mellett ucm elegendők ; annál is 
inkább nem, mivel a Nagy méltóságú Kormány által adott 
20%-os háborús segély a beszerzési előleg visszafizetésére 
fordíttatik.

Ez a körülmény arra a tiszteletteljes kérésre kényszerít 
bennünket, hogy a Nagy méltóságod bölcs vezetése alatt 
álló Pénzügyi Kormány által a képviselőház elé terjesztett 
közszolgálati alkalmazottak újabb háborús segélyéről szóló 
törvényjavaslatban a háborús segélyt — miután csakis a 
létminimum legkorlátoltabb biztosításáról van szó az 
állami erdészeti altisztek részére folyó évi november hó 
1-től a családi állapothoz képest arányosan magasabb szá
zalékban . oly módon megállapítani méltó/tassék, hogy 
abból, az 1915. évben nyújtott beszerzési előlegből a folyó 
évi október hó 31-ike után még le nem törlesztett rész le 
ne vonassák és a törlesztetten beszerzési előlegre a levoná
sokat folyó évi november hó 1-től a világbéke idejére fel
függeszteni méltóztassék. mivel úgy a magunk, mint a 
hozzátartozóinknak az éhségtől való megvédését csakis 
így látjuk biztosítottnak.

[Legmélyebb alázattal arra kérjük Nagy méltóságodat, 
hogy ezen alázatos kérelmünket a már benyújtott tör
vényjavaslat képviselőházi tárgyalása során az ország- 
gyűlés elé is terjeszteni méltóztassék.

íMeg vagyunk győződve, hogy a Nagyméltóságú Kor
mány is át van hatva alázatos kérelmünk indokoltságától, 
méltányosságától és mellőzhetetlen voltától, miért is teljes 
bizalommal nézünk annak teljesítése elé.

Nagyméltóságodnak legmélyebb hódolattal Besztercze- 
bánva, 1916. évi június hó

Az ((Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége*) 
nevében

alázatos szolgája :

Lichner János s. k. (P. H.) Medriczky János s. k.
szöv. jegyző. szöv. elnök.

Nagyméltóságú Miniszter Úr!
Kegyelmes Urunk!

A világháború okozta nagy drágaságból kifolyólag 
napirenden levő sok száz százalékos áremelkedés követ
keztében növekedő kiadásainkat melyek a megállapított 
csekély fizetésünkkel arányban nem állanak — immár 
nem bírjuk tovább fedezni. A hozzátartozóinkkal együtt 
nem bírjuk tovább a folyton nyomasztóbbá váló nyomor 
és éhség áldatlan terheit.

Ezen elviselhetetlen körülmények arra késztették az 
«Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségé»- 
nek mély alázattal alulirt vezetőségét, hogy ezen sanyarú 
állapotunkon való könnyítése érdekében az erdészeti al
tiszti kar nevében kérvénynyel járuljon a Nagyméltóságú 
Miniszterelnök Úrhoz, mint a Kormány fejéhez.

A midőn ezen kérwny másolatát bátrak vagyunk 
Nagyméltóságodnak tiszteletteljesen bemutatni, az összes

erdészeti altisztek és hozzátartozóik nevében mély alázat
tal kérjük Nagyméltóságodat, hogy a kérvényben foglal
takat figyelemre méltatni és legkegyesebben pártfogolni 
méltóztassék.

Meg vagyunk győződve, hogy Nagy méltóságod, mint 
a földmívelésügyi Kormány feje az erdészeti altiszti kar
ral szemben mindenkor atyai jóindulattal viseltetik, azért 
teljes bizalommal nézünk alázatos kérelmünk teljesítése elé.

Nagy méltóságodnak legmélyebb hódolattal 

Beszterczebányán, 1916. évi június hó 13-án.

Az ((Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége 
nevében

alázatos szolgái:

Lichner János s. k. Medriczky János s. k.
szöv. jegyző. szöv. elnök.

Hivatalos közlemények.
11900. eln. szám.

1916.
K örrendelet valamennyi já rási főszolgabirónak.

Tekintettel az erdőgazdasági üzem fenntartásához fű
ződő rendkívül fontos közgazdasági és katonai érdekekre : 
a tűzifa, bányafa, talpfa, cellulosefa, faszén, mű- és ha
szonfa termelésénél és ezek szállításánál, valamint a gőz
fűrészeknél és tűzifanagy vágóknál, továbbá az erdészeti 
építkezéseknél alkalmazott, a honvédelmi, vagy hadügy
minisztérium által meghatározott időre felmentett népföl
kelésre kötelezett erdőgazdasági munkások, fuvarosok és 
alkalmazottak, üzemi tisztviselők, munkafelügyelők, gépé
szeti személyzet, valamint az említett faanyagok termelői, 
a kiknek felmentése 1916. évi junius hó 30-án, vagy junius 
hó 30-ika és szeptember hó 30-ika között lejárna, a cs. és 
kir. hadügyminiszter úrral egyetértőleg kiadott jelen ren
deltemmel 1916. évi október hó 1-ig ezennel hivatalból 
felmentetnek, illetve felmentésük eddig az időpontig foly
tatólag hivatalból meghosszabbíttatik.

A kiket a honvédkerületi parancsnokság vagy a cs. és 
kir. katonai (hadtest) parancsnokság mentett fel, azokra 
ez a rendelet nem vonatkozik s így ezek felmentésük lejár
takor bevonulni tartoznak. Ezeknek, ha a felsorolt foglal
kozási ágak valamelyikébe tartoznak és ezt hivatalosan iga
zolni tudják, az említett parancsnokságok saját hatáskö
rükben, közvetlenül hozzájuk benyújtott kérvényre újabb 
felmentést adhatnak.

Erről a rendeletemről az érdekeltek azonnal a legczél- 
szerűbb módon értesítendők azzal a megjegyzéssel, hogy 
azok, a kik a jelen rendeletem értelmében bevonulni nem 
kötelesek, a községi vagy városi elöljáróságnál jelentkezni 
tartoznak, hol a felmentés hivatalból történt meghosszab
bítása és ennek a rendeletemnek a száma az illető felmen
tési lapjára hivatalosan rávezetendő.

A ki erről a rendeletemről kellő időben nem értesülvén, 
bevonult, póttestparancsnoksága által azonnal visszasza
badságolandó. M. kir. honvédelmi miniszter.

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



13— 14. sz. AZ ERDO 101

956.19
19167

szám. I’. M.

Hirdetm ény.

maradó csemetekészletből az állami kezelés alatt nem álló 
erdők rendes évi vágásúinak és tisztásainak beerdósítésére 
és egyéb fásítási czélokra is adatnak ki csemeték. Ezen fa-

az állami érdeirfacsemeték adományozása tárgyában.
Az állam által fenntartott erdei-facsemetekertekből az 

1916. év őszén és az 1917. év tavaszán az állami szükség
leteken felül megmaradó facsemete-feleslegek a következő 
feltételek mellett fognak az ez iránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni:

I. Feltétel. (Csemeték adományozása kivételesen kisbir
tokosoknak.)

Szegénysorsú kisbirtokosoknak kopár, vízmosásos vagy 
futóhomokos területeik befásítására a facsemeték a beerdő
sítendő területhez legközelebb fekvő vasúti állomásra tel
jesen díjtalanul (bérmentesen) szállíttat
nak el abban az esetben, ha az illetékes 
kir. erdőfelügyelőség, vagy a m. kir. 
állami erdőhivatal igazolja, hogy a bir
tokost a vasúti szállítási költség anyagi 
erejéhez képest aránytalanul. megter
helné.

II . Feltétel. (Csemeték adományozása 
hatóságilag kijelölt kopár, vízmosásos, vagy 
futóhomokos területek befásítására.)

Az állami kezelés alatt 
vízmosásos vagy futóhomokos 
tekre, valamint az állami kezelés 
nem álló magántulajdont képező, 
ságilag kijelölt kopár, vízmosásos 
futóhomokos területek befásítására 
csemeték,
csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatok, az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. 177-ik szakaszának b) pontja értelmében 
ingyen szolgáltattalak ki, még pedig, ha azok a cse
metekertekben 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 köteles viselni.

I I I . Feltétel. (Csemeték adományozása közgazdasági ér
dekből befásítandó területekre.)

A hatóságilag még ki nem jelölt kopár, vízmosásos vagy 
futóhomokos területek befásításához, továbbá olyan mező- 
gazdasági mívelés alatt álló területek beerdósítésére, a melyek 
ezidószerint kifejezetten nem kopár területek ugyan, azonban 
mezőgazdaságilag haszonnal nem kezelhetők, s ennélfogva be- 
erdősítésük közgazdasági érdeket is képez, végül az állami 
kezelés alatt álló erdők rágásainak felújításához szükséges 
facsemeték, ha azok a csemetekertekben vétetnek át, — a 
földből kiszedve, csomagolás nélkül — ingyen adatnak ki. 
ha azonban vasúton való szállításuk kívántatik, a cseme
ték a. csomagolásért és a felvevő vasúti állomásig való 
szállításért ezer (1000) darab csemete után egy (1) koroná
val számított költségek utánvételezése mellett bérmen- 
tetlenül szállíttatnak el.

I I . Feltétel. (Csemeték adományozása a termelési költ
ségek megtérítése ellenében.)

Az I III. pontban említett erdősítések czéljaira szük
séges facsemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenn-

csemetékért azonban az érdekelt birtokosok, hogyha a 
csemetekertekben csomagolás nélkül veszik át azokat, a 
facsemetéknek az alábbi táblázatban feltüntetett átlagos 
termelési költségeit, vasúti szállítás esetén pedig ezen felül 
még a csemeték csomagolásáért s a felvevő vasúti állomás
hoz 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 szerint 
a következő összegek számíttatnak fe l:

séges facsemeték adományozását 1 koronás bélyeggel ellá
tott és az őszi erdősítésekhez kért csemetéket illetőleg leg
később 1916. évi julius hó 31-ig, az 1917. évi tavaszi ülte
léshez kértek el illetőleg pedig 1916. évi november hó 14-ig 
közvetlenül az illetékes kir. erdöfelügyelőséghez benyúj
tandó folyamodványban kell kérni.

Figvelmeztettetnek az érdekelt birtokosok, hogy az el- 
: késre beadott, valamint a földművelésügyi minisztériumhoz 
i közvetlenül benyújtott vagy a más hatóságokhoz beterjesztett 
: kérelmek nem fognak figyelembe vétetni és folyamodványuknak 

miként történt elintézéséről a birtokosok nem fognak értesíttetni.
A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan 

meg kell jelölniük a beerdősítendő terület helyét (község, 
dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület 
vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kát. hold), továbbá 
a szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az elül
tetés idejét (1916. év ősz, vagy 1917. év tavasz), a folya
modónak vagy megbízottjának pontos ezímét (lakóhely, 
utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állo
más) és végiil azt, hogy a csemeték kiszolgáltatását a fen
tebb közölt ( I—IY.) feltételek közül melyik szerint kérik.

Figvelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hir
detmény alapján csakis erdősítésre alkalmas 1 —2 éves 
lombfa, és 2—3 éves fenyőfacsemeték kerülnek kiosztásra, 
a melyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási czé-

terüle- 
alatt 
ható
vagy 
a fa

mennyiben az állami fa-

Csemetefaj
K f

000 darab 
2 éves 

K f
II 3—4 

K f
Luczfenyő .... . ........... 3 !! 5 —
Jegenyefenyő_.................................. 4 6
Erdei fenyő 2 3 ií 6
Feketefenyő 2 — 3 i 5 —
Vörösfenyő és Banksfenyő 3 4 6 —
Tölgy és hárs .......... 6 — 8 í  — —
Akácz és gleditschia „ 3 5 1 — II — —
Kőris, juhar és szil 4 6 — —
Nyír 6 8 ' — — —
Nemes dió __ 16 20 — — —

Szelid gesztenye és amerikai dió 10 15 — —
Nyár és füzdugvány, gyökeres fűz 3 — — — —
Mindenféle külföldi és díszfacsemete 20 30 —

Az áll ami kezelés alatt nem álló erdők és kopárterüle
tek beerdősítéséhez, valamint az egyéb fásításokhoz szűk
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lókra nem alkalmasak; továbbá, hogy azok a folyamodók, 
a kik a kért és kiutalványozott csemetéket ok nélkül visz- 
szautasítják, jövőben az állami csemetékben való részel- 
tetés kedvezményétől elesnek.

Azl898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett 
erdők és kopárterületek birtokosai részére szükséges fa
csemeték kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a 
in. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik 
meg.

A csemeték szétküldése tavasszal rendszerint márczius 
hóban, ősszel pedig október és november hónapokban fog 
megtörténni.

Budapest, 1916. évi május hóban.

M. kir. földrnívelésügyi miniszter.

V áltozások az erd észeti szo lgá la t köréből.
( K é r j ü k  a z  u r a d a l m a k  t. v e z e tő s é g e i t ,  h o g y  e r d é s z e t i  l é t s z á 

m u k b a n  b e á l ló  v á l t o z á s o k r ó l  a  s z e r k e s z tő s é g e t  é r t e s í t e n i  

s z í v e s k e d je n e k . )

Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére megengedem, 
liogy Rézbányái Marossy Ferencz főerdőtanácsos végleges nyugalomba 
helyeztessék és ebből az alkalomból sok évi hű és hasznos szolgálata 

elismeréséül neki a miniszteri tanácsosi czímet adományozom.

Kelt Becsben, 1916. évi május hó 27-én.

Ferencz József s. k.

Báró Ghillány Imre s. k.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Tcmesváry Béla 
m. kir. főerdotanácsost Bustyaházáról Besztercze bányára, Nagy 
Károly m. kir. főerdőt anácsost pedig Kolozsvárról Bustyaházára s 
megbízta előbbit a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság-, utóbbit 
pedig a bustyaházai m. kir. erdőhivatal vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Röhrich Márton 
m. kir. főerdőtanácsost Zsarnóczáról Szászsebesre s megbízta a su»ági- 
bisztrai és gotuli m. kir. erdőgondnokságokra nézve a gazdaság fel
ügyeletével és irányításával járó teendők ellátásával.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Riesz László m. kir. erdő- 
tanácsost sok éven á t teljesített hasznos szolgálatainak elimerése 
mellett saját kérelmére végletes nyugalomba helyezte.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Melcsiczky Pál 
kir. főerdőmérnököt Svetirokról Vinkovcire (pénztári ellenőrnek), 
Maier Béla kir. erdőmérnököt Novskaról Zagrebbe (az erdőigazgatóság 
központi szolgálatához), Munteanu Amadeus kir. erdőmérnököt 
Mrkopaljról Zagrebbe (az erdőigazgatóság központi szolgálatához), 
Ott Károly kir. erdőmérnököt Vinkovciról Mrkopaljra (erdőgondnok - 
nak), Masztics Gusztáv kir. erdőmérnököt Ivanskaról Vinkovcire 
(az erdőrendezőségi és építkezési ügyek intézéséhez), Volczer Árpád 
kir. segéderdőmérnököt Pitomacáról Novskara (erdőgondnoknak) 
Holtz János kir. segéderdőmérnököt Vinkovciról Ivanskara (erdő
gondnoknak), Loncar ülés kir. erdőmérnökgyakornokot pedig Zsar- 
noczáról Svetirokra (erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miuiszter áthelyezte Erdey János m. kir. 
erdőmérnököt Lúgosról Kossóra (erdőgondnoknak), Mauksinszky 
Gyula m. kir. segéderdőmérnököt pedig Ungvárról Németmokrára 
(erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Zachár Mihály 
m. kir. erdőmérnököt Bustyaházáról Kolozsvárra, a kolozsvári m. kir 
erdőigazgatóság központi szolgálatához.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Böhm Vilmos 
m. kir. erdőmérnököt Jálnáról Zólyomba (erdőgondnoknak), Szecsődy 
József m. kir. erdőmérnököt Kapnikbányáról Jálnára (erdőgondnok
nak) és Fíomm János m. kir. erdőmérnököt Szvarinból Kapnikbányára 
(erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Zseleznyák Leó m. kir. segéd- 
erdőmérnököt saját kérelmére Nagybányáról Lúgosra helyezte át.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Lorge Emil m. kir.
segéderdőmérnököt Szászsebesről Mocsolyástelepre erdőgondnoknak.

E lő f iz e té s i  d í ja k  n y u g tá z á s a .

Az 1 9 1 6 . év i junius hóban  a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Bokor Illés 5.—. Pomóthy János 2.20, Földmív. min. hd. 40. — , 
Dési adóhiv. 28. — , Nagybányai főerdő hiv. 78.— , Szidonits Milán hd. 
2.—, S. A. újhelyi adóhiv. 220. — .

1 koronát fizetteti: Kazók László.
2 koronát fizettek: Warinszky Miksa, Mnrgu Pál, Csiky János, 

Bokor János, Racskó Jakab, Sehaffer Ferencz, Winter Gusztáv, 
Sehwarcz József, Winkovieh Márton, Ernyey Károly, Milován Vazul, 
Vasvári József.

4 koronát  ̂ fizettek : Králik János, Braunsteiner Gyula.

Szerkesztői üzenetek.
G yakran  é rk ezn ek  felszó lalások  k iad ó h iv a ta lu n k b a  a czím - 

szalagon  á t ja v í to t t  lakezím  m ia t t .  Ez ú to n  közöljük , hogy  ezen 
ú tja v ítá so k a t nem  a  po sta , hanem  a  k iad ó h iv a ta lu n k  eszközli a 
b e je le n te t t  czím változás a lap ján , a  nagy o b b a rán y ú  czímnyom- 
ta tá s i  k ö ltség ek  m e g ta k a rítá sa  czéljából. K é rjü k  te h á t ,  hogy 
fölösleges rek lam ácz iókka l a t .  előfizetők  ne fo rdu ljanak  hozzánk.

V. Gy. Ha a város, mint a halászati jog bérlője a horgászás gyakor
lására írásbeli engedélylyel, vagy bárczaváltás útján önt feljogosítja 
és ha a halászatról szóló 1888. évi XIX. t. ez. végrehajtása ügyében 
kiadott 5000/1889. számú földmívelésügyi miniszteri rendeletben 
előírt halászjegyet megszerzi, úgy nincs törvényes akadálya annak, 
hogy az említett vizeken horgászhasson.

Halászjegyet a főszolgabíróságtól, városokban pedig a rendőr- 
kapitányságtól kell írásbelileg, vagy szóbelileg kérni s a nyert engedély 
alapján az illetékes adóhivatalnál a 4 koronás halászjegyet kiváltni.

Más kérdés azonban, hogy Önnek, a ki ott a halászás ellenőrzésére 
is hivatva van, felettes hivatala a horgászatot — szolgálati szem
pontokból — megengedhetőnek tartja-e, vagy sem. Ezért leghelye
sebb lesz, ha a horgászat gyakorolhatásához előzetesen felettes hiva
tala engedélyét is kikéri.

P. Á. Kérdésére levélben válaszoltunk s a küldött 10 fillér többle
tet a lap javára bevételeztük.

Vadász. Annak nincs semmi törvényes akadálya, hogy a kincstári 
szolgálatba kineveztessék. Ha ez már megtörtént, úgy esetleg nélkülöz
hetetlenség czímén a katonai szolgálat alól is felmenthető lesz
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R. I. A szolgálati szabályok 90. §-a értelmében a fizetés attól a 
naptól kezdve jár, a mikor katonai kötelezettségének eleget téve, 
előbbi polgári állását ismét elfoglalja, illetőleg szolgálattételre jelentkezik.

H. Á. A fegyveradóról és a vadászati adóról szóló 1883. évi XXIII 
t.-cz. 6. §-a értelmében az erdőőrök és vadőrök csak azokon a területe
ken vadászhatnak vadász-jegy nélkül, a mely területeken alkalmazva 
vannak s ebbeli minőségük a hatóságnál be is van jelentve. Ha a  va
dászterület őrzésével ön van megbízva, s a vadászati bérlő megengedi 
önnek a vadászatot, úgy vadászjegy nélkül is vadászhat. Ha azonban 
a vadászterület nem képezi egyúttal az ön védkerületét is, úgy a bérlő 
engedélye esetén is ki kell váltania a vadászjegyet. Ha pedig a bérlő 
a vadászatot önnek nem engedi meg, akkor semmi körülmények közt 
se szabad vadásznia.

Z. L. A 6233/914. M. E. számú kormányrendelet 3. pontja értelmé
ben a természetben kapott lakást minden állami alkalmazott meg
tartja ; olyan esetekben azonban, a mikor a bevonult a természetben 
kapott lakást csak egymaga lakta,a felettes hatóságnak jogában áll — 
bevonult tényleges katonai szolgálatának tartamára — a lakást felett 
máskép rendelkezni. A 3925. eln. 1915. F. M. körrendelet 5. pontja 
értelmében pedig az eltűnt és fel nem található állami alkalmazott 
felesége és gyermekei részére a nyugellátást meg kell állapítani, de 
csak abban az esetben, ha a bevonult állami alkalmazott eltűnése a 
hivatalosan közzétett Veszteségi Lajstrom adataival, vagy valamelyik 
katonai vagy polgári hatóságnak hivatalos értesítésével nyer beigazolást.

Ha tehát «hivatalos» megállapítást nyert az, hogy az illető erdőőr 
veltünh, úgy a hivatalnak jogában áll a természetbeni lakás élvezetét 
beszüntetni, mert hiszen az özvegynek nem jár lakbérnyugdíj, vagy 
természetbeni lakás, tehát még kevésbb é járhat az az eltűnt anyjának.

B. I. Fejőgépet a <uVIagyar Mezőgazdák Szövetkezetéinél Buda
pest (V. Alkotmány-utcza 31. szám) kaphat. Tessék onnan megfelelő 
árjegyzéket, vagy árajánlatot kérni.

N. I. A pénzét akár hadikölcsönbe fekteti, akár postatakarékpénz
tárba teszi, az mindakettő egyformán teljesen biztos. A különbség 
csak az, hogy a hadikölcsön után 6% kamatot fizet az állam, míg a 
postatakarékpénztár még 4%-ot sem ad.

M. K. A vérvizelés csak bizonyos vidékeken fordul elő főleg nedves, 
mocsaras, erdei legelőkön, vagyis mindig csak olyan területen, a hol 
sok a kullancs. I tt  is rendszerint tavaszszal vagy nyáron, télen sohasem 
fordul elő új megbetegedés. Istálózott marha csak akkor betegszik meg, 
ha kullancsos legelőről származó füvet kap vagy ilyen helyről származó 
falevéllel almoznak alája. A kullancs a szarvasmarha vagy más alkal
mas állat testére tapad s annak vérét szívja. Ugyancsak ott’párzik is 
és csak akkor hull le, ha a petéi megértek. Közben persze valamennyi 
állat vérébe beoltja szívás közben a piroplasmát, a mely nagyítóüveg
gel minden vérvizelésben szenvedő állat vérében látható.

A betegséget megakadályozhatja, ha a marhát nem hajtja ki 
kullancsos helyre, illetve erdei vagy közelszomszédos vizenyős helyekre. 
A vizenyős területekről a víz lecsapolása s a mocsaras részek kiszárí
tása a leghathatósabb védelem. Az istállózott marha csak kívülről 
jövő fertőzés esetén betegszik meg. Csökkentheti a fertőzés veszélyét 
nagyon gondos bőrápolással. Mindennap alapos kefélés, csutakolás, 
vakarás minden tekintetben előnyös. A bőrre tapadt kullancsokat 
lysolos,^benzines avagy sósvízzel kell bekenni s akkor lepotyognak 
(Az érett kullancsok kedvencz tartózkodási helyei a lágyéktáj, tőgy, 
végbélnyílás környéke s a ezombok belső felülete ; az álezák a fejen, 
a fényszáj, szemhéja’- és fülek körül tanyáznak, meg a tőgyön.) Egyes 
gazdák kéthetenként olajos vízzel permetezik állatjaikat, mert az 
olajos testen nem marad meg a kullancs

A már beteg állatot hüs istállóba kell kötni, jól tartani jóminőségü 
száraz takarmánynyal, burgonyával és répával. Ha hasmenése van 
nyálkás főzetet (pl. árpakása vagy zabkásalevest), ha székrekedése 
van, keserűsót kell adni,ha nagyon elesett, egy kis feketekávét, bor
szeszt adhat belsőleg, terpentines vagy kámforos bedörzsölést külső
leg. Jó a következő keverék : Acid cárból, vagy lysol 10'0, Syr. frumenti 
100-0,'víz 500'0 g r ; ebből óránként egy evőkanállal adható, míg a 
vizelet feltisztul.

ÁLLASKERESLET ES KÍNÁLAT

A zonnali belép ésre  állást keres 50 éves, erő
teljes, hadmentes, nős, gyermektelen, szakvizsgázott 
erdőőr, ki az erdészeti, vadászati, mezőgazdasági és 
irodai teendőkben jártas s gazdaságban mint tiszt volt 
alkalmazva. Czíme : Petrovits Gábor, Técső (Máramaros 
megye). (7.)

4 7  éves, nős, róm. kath., családos, ép, egészséges, 
hadmentes erdőőr, ki az összes erdészeti és vadászati 
teendőkben, valamint a vadtenyésztésben is teljesen jártas, 
a mikről bizonyítványai tanúskodnak, nagyobb uradalom
ban erdőőri, esetleg vadőri állást keres. — Jelenleg 
mintagazdaságban vagyok alkalmazva mint munkafel
ügyelő. — Czímem : Bajgár János Váczszentlászló, társ. 
major, u. p. Túra (Pest megye). (io,

3 2  é v e s  erdőőr, a ki a külső erdőkezelésnél, vala
mint az irodai teendők végzésénél teljes jártassággal bír, 
magánerdőuradalomnál mielőbb állást keres. Czime a 
szerkesztőségnél megtudható. _ m.)

Jó csa lád ból való 20 éves fiatal ember erdőszolgai 
állást keres. Nyolcz havi gyakorlatom van, esetleg erdő
őri teendőket bátran végzek. Katonai szolgálat alól men
tes. Szivonits Milán Erzsébetfalva, Határ-út 06. sz. (3.)

N égy k özép isk o lá t végzett, magyarul és tótul 
beszélő fiatalember uradalom, vagy valamelyik állami 
erdőhivatalhoz gyakornokul ajánlkozik. Az állást bár
mikor elfoglalhatja. Czíme : Bakó Dezső Sátoraljaújhely. 
(Csalogány-utcza 11. szám.) (u.)

HIRDETÉSEK

A szatmári róm. kath. püspökség bükkzsérczi 
(Borsod megye) erdőgazdaságában főerdőőri á llá sra  
ezennel pályázat hirdettetik. A javacjalmazás a használ
hatóság arányában 600—1200 kor.-ra emelkedhetik. 
Kezdőfizetés 600 kor. készpénz, 12 hl. búza, 12 hl. 
kétszeres, 12 hl. árpa, 32 m 3 kemény dorongfa, 2 drb 
fejőstehén és 2 gulyabeli tartás, 2 drb anyasertés és 
10 drb süldőlegeltetés, szántóföld 1200 D -öl és lakás 
természetben.

Pályázhatnak oly róm. kath. vallású, fedhetetlen elő
életű, egészséges munkabíró egyének (40 éven aluliak), 
kik már ily minőségben alkalmazva voltak és erdőőri 
vizsgával rendelkeznek. Az állás nyugdíjas. Egy évi 
megfelelő próbaszolgálat után véglegesítés. Kérvények 
Püspök Úr Öméltóságához czímezve Uradalmi Jószág
felügyelőség Pusztahidvég (up. Poroszló, Heves megye) 

I nyújtandók be. u.iu.3.)
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Pályázati hirdetm ény. Gróf Andrásey Sándor 
borbátvizi erdőuradalmában (Hunyad m.i Kimpulujnyág 
és Seréi állomáshelylyel két erdőőri állásra, melylyel 
800 K fizetés, lakás, egyenruha, 32 ürms tűzifa, marha
tartás. illetményföld jár, pályázatot hirdetek. Pályáz
hatnak erdőőri szakvizsgát tett, nős, magyar honpolgárok. 
Román nyelvet beszélők előnyben részesülnek. Pályá
zati kérvények f. évi julius hó 30-ig térj esztendők be 
az alulírott erdőhivatalhoz.

Borbátvíz, 1916 junius 1.
(f.ii.í.) G r ó f  A n d r á s s á  S á n d o r  e r d ő h iv a ta la .

2435/1916. szám.

T erm elt íenyőhaszonfa  eladás. A liptóújvári 
m. kir. főerdőhivatal fenyőházai, likavai, oszadai és 
vichodnai erdőgondnokságaiban a kincstár által kitermelt 
és rakodókra kiszállított, valamint a liptóújvári faratár- 
ban készletezett mintegy 5600 fm fenyőrúdfa, 4517 tm3 
12—25 cm középátmérőjű és 6594 tm* 26 cm. és azon- 
felüli középátmérőjü luez- és jegenye-, valamint kis rész
ben erdei fenyő épület- és műszerfa, 1170 ürm* bántott, 
valamint 600 ürm* hántatlan fenyő mühasábfa 23 külön 
csoportban Liptóujvárótt, 1916. évi július hó 25-én zárt 
írásbeli ajánlatok útján megtartandó nyilvános verseny- 
tárgyaláson el fog adatni.

A zárt írásbeli ajánlatok legkésőbb 1916. évi július 
hó 24-ikén délután 6 (hat) óráig nyújtandók be a 
liptóújvári főerdőhivatalnál, a hol azok jú lius hó 25-én 
délelőtt 10 óm kor nyilvánosan fel fognak bontatni.

A részletek csoportosítását, valamint a kikiáltási 
árakat feltüntető egybeállítás, az árverési feltételek, 
valamint az ajánlati űrlapok és borítékok a liptóújvári 
főerdőhivatalnál beszerezhetők.

Liptóujvár, 1916. évi június hóban.
, A  in. k ir .  F ö r e d ő h iv a ta l.

7316/1916. sz.
P ályázati hirdetm ény. A város tulajdonátképező 

Király nagy erdőben megüresedett erdőőri állásra pályá
zatot hirdetek. Pályázhatnak mindazok, kik az erdőőri 
szakiskolát sikeresen végezték s kiknek az erdőőri teen
dőkkel járó munkabírása hatósági orvosi bizonyítvány- 
nyal igazolva van.

Miután ez állás végleges elnyerése egy évi próba- 
szolgálatot kíván, méltányolást érdemlő esetben az erdő
őri szakvizsga hiányát illetve ennek a próbaesztendő 
alatti letételét is figyelembe vesszük.

Az erdőőr kötelessége az erdőnek és az erdő üzemé
nek szakszerű és lelkiismeretes felügyelete s ezen kívül 
mindazon az erdő körébe vágó teendők végzése, melyeket 
a hatóság elrendel.

Az erdőőr állása nyugdíjjogosultsággal van egybekötve.
Az erdőőr javadalmazása 1200 kor. évi fizetés, ter

mészetbeni lakás, 120 kor. ruhaátalány, 15 ürköbméter 
fa vagy 80 kor. failletmény, két marhára legeltetési jog.

A pályázati kérések 1916 augusztus hó 12-én déli 
12 óráig Torda város polgármesteréhez lehetőleg szemé
lyesen adandók be.

A kinevezett erdőőr állását 1916. évi augusztus 
hó 28-án kell el foglalnia,

Torda város polgármesterétől.
Torda, 1916. évi július hó 7-én.

7 , Z. Sehess A n d o r  s. k. polgármester .

Két darab telivér rövidszőrű n ő m é i v i/ .s la k ö ly ö k , 
remek szép példányok, egyenkint 50 koronáért eladók. 
Czím: Mezey Károly urad. erdész Baráka u. p. Boros- 
jenő (Arad m.) (8

5 0  é v e s , r. k., szakvizsgával biró, felesketett erdő
tiszt, beszéli a német, román, szerb, horvát és tót nyel
veket tökéletesen, igazolt gazdatiszt, úgy az erdészet, 
valamint a gazdaság ágazataiban sok évi tapasztalatai 
folytán azonnalra vagy legkésőbb szeptember 1-ére állást 
keres. Ép, erős és egészséges, hadmentes. Czíme a kiadó- 
hivatalban. (6,

VADGESZTENYE ES TÖ LGYM AKK
vagy ezek hulladéka m egvételre kerestetik .

Ajánlatok HAJDÚ MIKSA czímre (5.n. 1. 
Budapest, VIII. kér. Népszínház-utcza 19. szám kéretnek.

Gazdáknak és baromfitenyésztőknek
nélkülözhetetlen segédkönyvek a

Hreblay Emil m. kir. gazdasági felügyelő 
által irt

baromfi- és házinyul- 
tenyésztési szakmunkák:
1. Általános tudnivalók III. kiadás ára 1.— K
2. Baromfitenyésztés I. « « 5 —
3. Tyuktenyésztés II. < . 3.—
4. Pulykatenyésztés II. • . 3.—
5. Lúd- és kacsatenyésztés 1. • . 3.—
6. Baromfiak hizlalása 11. • . 1.50
7. Baromfitermékek értékesítése « 2.— «
8. Az ezüst szőrmenvul tenyésztése

és értékesítése. 1. kiadás • 2.— «

E  nyo lez m u n k a  Szerzőné l — E p erjesen , e rd észe ti
a l t i s z te k  s  e g y é b  a l k a lm a z o t ta k  á l ta l  p o s ta u ta lv á m jo n  m e g 

re n d e lv e  fele  á rb a n  k a p h a tó .

Egy fillért se áldozzon a méhészetre, « 
míg el nem olvassa

A MÉHEK ÉLETEI
czíinű könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes ♦  
ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását 4  
és az általános alapismereteket tartalmazza : mely világos- J  
ságot áraszt a sötétségben, útm utatást a bizonytalanságban ; 4 
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 fül. ♦  

Műlópek, keretléczek, kaptárak, kasok és mindennemű $  
méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen ♦  
és bérmentve küld ♦

a  • Méhészet» k iadóh iva ta la  x
TJjpest, S zéch en y i-u tc za

Budapest, 1916. Franki in Társulat nyomdája.
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X. évfolyam. -  1 5 - Í6 . szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kétfős füze lekben. 1916. augusztus 15.

Előfizetési á r :
Egész é v re _______4 K.
Fél é v r e ______2  K.
Negyed évre_______4 K.
Egyes s z á m ___ 20 1.

Szerkeszti:

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

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint- 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond betűnél kisebb 
betüfaj szedés másfélsze
res egységárral számítta- 
tik. — Az egész oldal négy 

hasáb széles.
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, E15fizetöknek az áiiáske- 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. resiet és kínálat rovata
rövid közlésekre díjtala-

TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. nul áll rendelkezésre.

AZ ÉRD
Vár

Az előfizetési á r «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. sz. intézendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdő* m unkatársai m egfelelő Írói tiszteletdijban részesü lnek , a m elyet a  szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap  jav á ra  fordit- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Telefon az erdészeti szolgálatban. (Kolozs József.)
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
Az agancs preparálása, illetőleg a koponyacsont fehérítése és keze

lése. (Gy. Takách Gyula.)
Az állami alkalmazottak újabb beszerzési előlegéről.
Gazdasági tanácsadó : A méhek költésrothadása. (Ignácz Sándor.) — 

A kappanozás, mint felesleges állatkínzás. (Bászel Elek.) — A tojás 
eltartása.

Különfélék: Halálozás. — Szökevény hadifoglyok elfogása.
A mesterséges keltetés. — Newyork. — Hány ló van a világon. — 
London lakosainak száma.

Az nErdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége» közleményei: 
Nyugtázás.

Hivatalos közlemények: Hirdetmény erdőőri és vadőri szakvizsgák 
ügyében. — A kincstári erdészeti személyzet által legeltethető 
állatállománynak normáljószág egységekben 'való megállapítása.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.

T elefon  az erd észeti szolgálatban .

Nagyobb kiterjedésű s rendszeres gazdasági üzem alatt 
levő erdőbirtokok kezelését nagy mértékben megnehezíti 
az a körülmény, ha az erdőbirtok az erdőgondnokság 
.székhelyétől nagy — 30—50 kilométernyi — távolság
ban fekszik. Az erdőgondnok, irodai teendők miatt, nincs 
mindig abban a helyzetben, hogy az erdőgondnokság kerü
letében tartózkodjék. Sok esetben küldöncz útján kény
telen az altiszti személyzettel érintkezni. Az ilyen érint
kezés azonban, eltekintve az évente küldönezbérekre for
dított tetemes kiadásoktól, sok esetben nagy hátránynyal jár.

így példának okáért, ha az erdőgondnokság kerületében 
tutajozási üzem is van, sokszor megtörténik, hogy a gátvíz- 
adás idejét különböző okoknál fogva meg kell változtatni 
s a küldöncz későn érkezvén, a korai vagy késői gátvíz 
folytán, tutajelzárások keletkeznek. Ezeknek szétbontása 
természetesen nagy időveszteséggel és költséggel jár. 
Vagy pl. tűzveszély esetén az erdőőrök által leküldött 
munkás többnyire, sőt lehet mondani, mindig későn ér
kezik meg és a kiküldött segély már késő.

Természetes, hogy egy nagy, rendszeresen kezelt erdő
birtoknál az évente küldönezbérekre fordítandó kiadás 
tetemes összeget képvisel.

E kiadások megtakarítása és egyéb okok indították 
a máramarosszigeti m. kir. erdőigázgatóságot már az 
1897 év elején arra, hogy kerületében a telefonhálózat 
létesítése iránt a kellő lépéseket megtegye.

Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha a telefonhálózat 
berendezéséről és felállításáról egyet-mást közlök.

A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatósághoz tartozó 
vaséri m. kir. erdőgondnokság területe 30,954-89 kát. hold. 
Az erdőgondnokság székhelye Eelsővisó. A gondnokság 
legalsó része (első védkerület) a községtől 17 kilométer- 
műre, legtávolabb fekvő védterülete pedig 40 km-nyire 
esik.

Elképzelhető, hogy ily körülmények között milyen 
előnynyel és fontossággal bír a távbeszélőhálózat.

Az egész felállítás, berendezés stb. 2518 koronába 
került.

A vonal hossza 38’3 km. Állomások : a) Eelsővisón, 
az- erdőgondnokság irodájában egy végállomás; b) a mak- 
kerlói gátnál szintén egy végállomás ; c) e kettő között 
van két állomás ; és pedig Fajnán a központi átkapcsoló 
állomás és Bárdón egy állomás ; d) egy mozgó állomás, 
mely útközben bárhol bekapcsolható. Összesen van tehát 
négy állomás és ezenkívül egy hordozhtaó mozgó-állomás.

I. Egy állomáshoz a következő berendezés ke ll:

1. 1 darab inductiós áramú 1. számú fali 
telefonkészülék, universal transmerrel, 
hangosan beszélő szén-mikrophonnal, 
inductiós kettős csengővel, inductiós t
tekercsesei, 3 mágneses inductorral, ön
működő kikapcsolóval, 1 db hallgatóval,
zsinórral. Minden fémalkatrész ála- 
nyozva, fényezett diófa-szekrénybe 
szerelve...............   80'— K

2. Két db teljesen felszerelt telep 2—2
Leclanché elemmel, szekrényben négy 
koronájával............................................  8*— «

3. Egy db földvézeték, tiszta vörösréz-
lemezből, vörösréz-sodrony összekö
téssel ........................................................  4-20 «

4. Egy villámhárító az épületeken kívül, 
palára vagy fára szerelve, pléhdoboz-
ban, vastartókkal..................................  4-60 «

5.30 m elszigetelő-sodrony belső veze-
- tékre 8 fillérjével ................................  2-40 «

Egy állomásnál..........................................  '99*20 K
Tehát 4 állomásnál....................................  396-80 «© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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II. Egy mozgó-állomás (hordozható telefon-
készülék) mely útközben bárhol bekap
csolható, teljes felszereléssel ................ 100'— K

III. A központi állomásnál kell:

1. Fajnától-Bárdóig (8 km) egy külön
vezeték 18 K -v a l.................................  144'— «

2. 128 db porczellán elszigetelő 30 fillér
jével .......................................................  38-40 «

3. 128 db tartóhoz szükséges vas 8 fillér
jével .......................................................  10-24 «

4 . Két teljesen felszerelt Leclanche elem . 4-— «
5. Kö/.ponti átkapcsoló ......................... 60-— «

IY. Az egész vonal hossza 38-3 km ; erre keli 
ónozott és edzett öntött aczél sodrony 
(1 -8 mm-es) 18 koronájával.................... 6 89-4 0 «

Y. 650 dbporczellán-elszigeteló 30fillérjével . .  195-— «

YI. 6 50 db tartóhoz szükséges vas 8 fillérjével . 52-— «

YII. Apróbb kellékek és elszigetelő anyagok . .  20-— «

YIII. Két kilométer tartalék-sodrony a szabad 
vezetéknél előforduló szakadások javí
tására 18 K -v a l...................................  36-— «

IX. 6 50 db telefonoszlop termelési bére 32 f-vel 208-—

X. 650 db oszlop felállításához, a gödrök ki
ásásához, a porczellán-szigetelők el
helyezéséhez, a vezetékek elkészítésé
hez felvétetik ........................................  220- —

XI. 6 50 db telefonoszlop szállítására, széthor-
' dására (a megfelelő helyekre), továbbá 

a felszerelési tárgyak vasúti stb. szál
lítási költségeire felvétetik .................... 122* — «

XII. 650 db II. osztályú rudfa tőára az akkori 
erdőtermény árszabály 37. tétele sze
rint (I. távolsági osztály) 38 f-vel —
10 % =34-2 fillérjével összesen tehát . .  222-30 «

összes költség...........................................  2518-14 K
Egy kilométerre eső költség tehát 2518-14:38-3 =  

65 K 75 f. Természetes, hogy o tt a hol a munkálatok 
nem szegődött, hanem magán munkásokkal foganatosít
tatnak, a költség aránylagosan nagyobb.

A távolságok a következőképen oszlanak meg : •
Felsővisó-Makkerló =  38-3 km. Ezen a két helyen 

állíttatott fel a két végállomás.
E  kettő közé esik Fájná és Bárdó.
Fájná és Bár dó közötti távolság 8 km.
Az összes berendezési tárgyak az «Egyesült villamossági 

részvénytársaságitól szereztettek be (Budapest, YII., 
Munkás-utcza 12—14. sz.).

Az egész felállítás stb. 1 % hónapot vett igénybe.
A telefon-hálózat létesítésére nyerendő engedély ki

eszközlésénél követendő eljárást az alábbiakban ismer
tetem.

A költségvetés felterjesztése és a földmivelésügyi m.

kir. Minister úr által adott építés-engedélyező rendelet 
vétele után szükséges még a kereskedelemügyi m. kir- 
Minister úr erre vonatkozó engedélye is.

A távirdák, a távbeszélők és villamos jelzők fel
állítása, berendezése és üzletben tartása az államnak fenn- 
tarott jogok közé tartozván, a távbeszélő brendezhetésére 
és építésére vonatkozó tulaj dónképeni engedélyokiratot 
a kereskedelemügyi Minister úr, az 1888. évi XXXI. t.-cz. 
és az 1890. július hó 18-án 23,445/V. szám alatt kiadott 
rendelet alapján adja meg.

Ezen engedélyokirat megszerzése czéljából mindenek
előtt a m. kir. államépítészeti hivatalnak hivatalos nyilat
kozata szerzendő meg arra nézve, hogy a felállítandó 
telefonhálózatnak az állami közút felett leendő átvezetése 
és az oszlopoknak az állami közút mellett leendő felálhtása 
a közlekedésre stb. akadályt nem okoz.

Az erre vonatkozó kérvényhez, illetőleg hivatalos meg
kereséshez melléklendő a távbeszélő iránynyom terveze
tének vázlatrajza (mércze 1 : 75,000), mely vázlatrajzon 
ki kell tün te tn i:

a) a tervezett távbeszélő irányát;
b) az erdőgondnokság határ-vonalát;
c) az esetleges községi u ta t ;
d) a felállítandó állomások helyét ;
e) feljegyzendő egyúttal az egész távbeszélő vonal 

hossza is.
Az államépítészeti hivatalnak megküldendő továbbá 

ezenkívül az illető község határában fekvő m. kir. erdő
gondnoki iroda-épületre vonatkozó kataszteri vázlatrajz 
is (1 ”=40°), melyen egyúttal a létesítendő távbeszélő 
kánya is megjelölendő.

Ezen a második vázlatrajzon kitüntetendő:
a) az illető község fekvése ;
b) esetleges községi ú t ;
c) az állami távíró vonal;
d) az állami távirdahivatal;
e) az erdőgondnokság irodája.
A m. kir. államépítészeti hivatal, megvizsgálván a 

küldött vázlatrajzokat,-kiállítja a fentebb említett hiva
talos nyilatkozatot, mely nyilatkozatot a vázlatrajzokra 
is rávezeti.

Az államépítészeti hivataltól megszerzett hivatalos 
nyilatkozatot, a két vázlatrajzzal együtt ezután az illető 
kerületi posta- és távirda-igazgatósághoz kell benyújtani.

Benyújtandó ezenkívül a községnek arra vonatkozó 
nyilatkozata is, bőgj- a távbeszélőhálózat felállítása ellen 
kifogása nincsen.

A posta- és távirdaigazgatóság terjeszti fel ezek után, 
a maga véleménye kíséretében, az összes okmányokat a 
kereskedelemügyi m. kir. Minister úrhoz, kinek leérkező 
engedélyokirata alapján azután az építés foganatosítható.

A vaséri m. kir. erdőgondnokság kerületében létesített 
telefon 1897. évi novemberben adatott át a használatnak 
s november hó 15-én hangzott el az első «Halló!»

Kolozs József.
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A völgyzárók  h alászati hasznosítása .
Ir ta  : Simonffy Gyula. (Folytatás.)

A vízi rovarok közül igen fontos tápláléka a piszt
rángnak a Trichopterus és mint keresett és kedves ele
del még ennél is fontosabb a Tendipedidák álczája, bábja 
és a kifejlett állat. Ezek megőrölt részeivel sokszor 
merőben telve van a pisztrángok gyomra. Ezen cso
portok álczáinak és bábjainak felvétele részint a me
der talajából, részint midőn az érett bábok a víz fel
színére igyekeznek, magából a vízből történik. Tapasz
talták azt is, hogy egyes lárvákat kőből, homokból, 
levélből s farészecskékből alkotott házikójuk (lárva
köpenyük) sem védi meg a pisztrángok falánkságától.

A pisztráng mohó táplálékfelvételével van összefüg
gésben az a tapasztalat is, hogy a pisztrángok gyomrá
ban az állati táplálék mellett növényi részeket, füvet, 
mohát, algákat találnak. Ezek mind a táplálékkal együtt 
kerülnek a pisztrág gyomrába.

A táplálék felvételének mikéntjére és helyére nézve 
a tett megfigyelések alapján megemlíthetjük még a kö
vetkezőket: A völgyzárókban a pisztrángok gyomra és 
belei mindig telve voltak táplálékkal; a völgyzárók min
den időben bőséges táplálékot nyújtanak, tavaszszal 
inkább a partokon és a patak torkolatánál, nyáron és 
őszszel ezen kívül a szabad vizeken és a víz felett, 
télen a völgyzárók mélyén és a part meredek lejtőjén. 
A westfáliai völgyzárókból kifogott pisztrángok minden 
időben erős, jól táplált példányok voltak.

Thienemann figyelmeztet arra, hogy miután a piszt
ráng, különösen • fejlettebb korában, nem planktonevő, 
ha valamely pisztrángos völgyzáróban a sokszor igen 
számottevő planktonprodukcziót ki akarjuk használni, 
közvetitő halakkal népesítsük azt be. Ilyen hal pl. a 
ponty, a mely a hidegebb vizű völgyzárókban termé
szettől fogva teljesen hiányzik. Ha pontyot telepítünk 
tehát oda, azok, mint plaktonevők, a tó ebbeli termő
erejét a maguk javára fordítják, de ők maguk aztán a 
ragadozó pisztrángnak lesznek zsákmányává. A ponty 
betelepítésével ily módon a völgyzárók halászatából be
folyó jövedelmet igen lényegesen lehet fokozni.

A  völgyzárók benépesítése. Azon kérdésre nézve, 
hogy valamely újonnan létesített völgyzárót milyen 
halfajjal népesítsünk be, a mennyiben kifejezetten piszt
rángos jellegű völgyzáróról van szó, a természet nyújt 
legjobb útmutatást. A tápláló patakokból bevándorló 
halállomány maga azonban nem elégséges a völgyzáró 
teljes gazdasági kihasználásához; hogy ezt elérhessük, 
a pisztrángfélék mesterséges tenyésztéséhez kell folya
modnunk s a völgyzárót mesterségesen kell népesíte
nünk. Ha a tápláló patakok és a völgyzáró. egy birto
kos (vagy bérlő) kezében vannak, akkor legolcsóbb és 
legczélszerűbb mód lesz zsenge ivadékot helyezni a 
patakokba; az fölnevekedve, lassanként levándorol s be
népesíti a völgyzárót. Ellenkező esetben, ha csak a 
völgyzáró felett rendelkezünk, akkor csakis jól fejlett, erős 
egynyaras ivadékkal népesítsünk, mert a zsenge ivadék 
a kifejlett pisztrángoknak jórészt zsákmányává válhat.

A tekintetbe jövő 3 pisztrángféle közül a pataki 
saibling bizonyult a legkevésbé megfelelőnek, leghelye
sebb a sebes pisztrángot nagyobb számban, a szivár- 
ványosat kisebb számban tenyészteni. 2—3 év múlva 
a fogási eredmények megmutatják, hogy melyik a leg
megfelelőbb halfaj. A népesítésre szolgáló egyedek szá
mát természetesen nem lehet átalánosságban előírni, 
mert ez egyrészt a tápláló patak le vándorló halnépes- 
ségétől, másrészt a völgyzáró termőképességétől függ. Ha 
az évi halhústermést hektáronként átlag 25 kg.-ra becsül
jük s ezerf az alapon számítunk, úgy (a westfáliai 
völgyzáróknál) legtöbb esetben helyes úton fogunk 
haladni. Egyébiránt néhány évi kísérletezés útán a meg
felelő népesítést esetről-esetre mindig meg fogjuk tudni 
határozni.

Pisztráng mellett járulékhalként leghelyesebb először 
a czompót alkalmazni. A compó aránylag a hidegebb 
salmonidás völgyzárókban is jól tenyészik, fejlődik, 
nem túlságos nehéz a kihalászásra, az ára pedig elég jó. *

A többi halféle (ponty, aranyorfa stb.) a salmonidás 
völgyzárókban nem annyira mint tény észhal, hanem 
csak mint a pisztráng takarmányhala jön számításba. 
Nem szükséges azonban — még az olyan völgyzárók
nál sem, a melyekben a pisztráng kísérő hala, a fürge 
cselle és botos kölönte hiányzik — az üzembevétel a l
kalmával ezeket a halakat m indjárt betelepíteni. Igen 
sok völgyzárónál éveken át a pisztráng teljesen kihasz
nálja és jó l értékesíti a völgyzáró apró állatvilágát. 
Csak ott, a hol a hozam tekintetében az első évek után 
erős visszaesés mutatkozik, lesz czélszerü a pontyféléket 
takarmányhalképen betelepíteni és így indirekt úton 
értékesíteni a tó apró állatproduktumát. Különösen 
a kisebb völgyzáróknál, viszonylag terméketlen talajon 
lesz szükséges az ilyen betelepítés.

A takarmányhal és tenyészhal közötti helyes arány
számot a tapasztalat fogja megmutatni. Általában a ta
karmányhal mennyisége 50% -ra is felmehet. Ajánlatos 
a takarmányhalakat mint ivarérett ívó anyahalakat vagy 
legalább mint 1—2 nyarasokat behelyezni. Az anya
halak a szélvizeken megívnak, zsenge ivadékuk pedig 
a víztükör nyári fokozatos sülyedésével a pisztrángok 
zsákmányává vált.

A mi a ragadozó halakat illeti, értékes salmonidás 
völgyzáróba az alsóbb színtájak ragadozó halait, a milye
nek a csuka és a csapósügér, betelepíteni nem szabad. 
Különösen áll ez az utóbbira és pedig azért, mert hamaro
san uralomra ju t s teljesen elűzi a pisztrángot.

Németországban egyes tógazdák e ragadozó halak be
telepítését akkor látták szükségesnek, a midőn valamely 
tóban a pisztrángfélék számának megapadása után az 
értéktelen fehérhalak elszaporodtak. A betelepítés ered
ménye az volt, hogy a ragadozók nemcsak a fehérhalak, 
hanem a pisztráng ivadékát is ki pusztították. Az egy
idejűleg betelepített ponty és czompó elég jól fejlődött 
ugyan, de tovább tenyészteni nem tudták őket. Jegyez
zük meg azonban, hogy itt mindig rendszeresen, illetve

* Különösen Németországban.
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évenként le nem csapolható völgyzárókról és tavakról van | 
szó, a hol tehát a birtokos kvázi tehetetlen a túlszaporodó 
ragadozó halakkal szemben. Általában véve, a mely pisz- ! 
trángos völgyzáróba az említett ragadozó halak betola- | 
kodnak, az mindjárt veszít értékéből; ilyen körülmények i 
között a vizet alaposan meg kell halászni és a sügér-ikrát, 
a mit ívás idején könnyűszerrel lehet gyűjteni,* tűzzel- 
vassal pusztítani kell. Nem számíthatunk ily vizekben a 
pontyfélék természetes tovább tenyészetére sem s így 
a halasvíz termőerejét kihasználandó, nem marad más 
hátra, mint kétnyaras, lehetőleg erősen fejlett pbntvtyal — 
a melynek a ragadozók már nem árthatnak — népesíteni 
az illető halasvizet.

A völgyzárók halainak ellenségei és betegségei. A meg
figyelés alatt álló völgyzárókban a halak jelentékeny 
ellenségeként lépett fel a szürkegém (Arder cinerea L.), 
igen «gyanusnak» találták az erdei baglyot is, a mely ívás 
idején előszeretettel repkedett a pontyok ívóhelye körül.** 
Gombabetegségek s paraziták igen ritka esetben léptek 
fel és csak szórványosan. (Folyt, köv.)

Az a gan cs  preparálása, illető leg  a koponya- 
cson t feh érítése  é s  k ezelése .

Irta : Gyöngyöshalászi Takách Gyula.

Minden igaz vadászember előtt az elejtett vad leg
drágább, legértékesebb része : a trófea. Ez az, a miért 
fáradunk, küzdünk, áldozunk és sóvárgunk, — ez az, 
a mit sirunkig beczézve, szeretettel őrizünk. Édes emlé
keink letéteményese, izgalmas Kalandjaink édes emléke 
a troféa. Ki ne volna tehát elkeseredve, ha egy gyönyörű 
troféáját valaki ügyetlen és helytelen lefürészeléssel vagy 
preparálással elrontja?

Hogy ez a vadász-keserűség minél ritkábban forduljon 
elő vagy épen meg is szűnjön, leírom röviden a troféák 
preparálása körüli helyes eljárást.

Ha egy agancsos vagy kampós vad terítékre kerül, 
mindenekelőtt kérdezzük meg annak elejtőjét, tulajdo
nosát, hogy egész koponyával vág}' kis koponyával 
óhajtja-e a troféát. Ha egész koponya kívántatik, akkor 
éles késsel jobbról, balról a száj csücskeitől felhasítjuk 
a bőrt és húst egész a nyúlt agyig s a koponyát az egész 
alsó állkapocs hátrahagyásával lecsavarjuk, lefejtjük.

Ezután egy késsek kifejtjük a két szemgolyót s a 
koponyát alulról, fűrész segélyével meglékeljük s az agy
velőt eltávolítjuk, Ha ezzel készen vagyunk, hideg vízbe 
többször jól bemártogatjuk a koponyát, hogy a vér
edényekből kiömlött vért a víz kiszívja. Ha ezt elmulaszt
juk, a vér beveszi magát a csont rostjai közé, a főzés 
által teljesen megbámul s vegyi eljárás nélkül el nem 
távolítható. Mikor a vér teljesen kiszívódott, felteszszük 
az agancsot főni. Erre a czélra választunk egy olyan

* Miután ikráját a növényzetre és gyökérrostokra csopor
tosan rakja le, sok helyen csalogató rostokat is alkalmaznak.

** Megjegyzendő, hogy a ruczafélék, vöcskök, búvárok stb., 
a sikló kígyó szintén ellenségei a halaknak, nem is szólva a rovar
ellenségekről.

lábast vagy üstöt, a melybe az agancs a rózsákon felül 
belefér. Az agancsot feltámasztjuk egy-két darab fával, 
hogy a lábashoz vagy üsthöz ne érjen. Az üstbe annyi 
vizet öntünk, hogy a rózsák alsó fele még bent legyen a 
vízben. Ezután veszünk finom fa-hamut vagy mosószódát 
s a hamuból őzagancs- vagy zergekampóra két evő, szarvas
agancsra öt-hat evőkanállal, szódából mogyoró-, illetve 
diónagyságot teszünk a vízbe. így hagyjuk az agancsot 
mindaddig főni, míg a szőrös bőr (a világért sem szabad 
a bőrt a koponyáról előre lenyúzni) a koponyától el nem 
válik s magától fel nem kunkorodik egész a rózsatövekig. 
Ekkor kiveszzük s a gőzölgő bőrt egy harapófogóval vagy 
ruhával megfogva lehúzzuk. Ha jól a víz alá került az 
egész rózsatő : a bőr szépen elválik a rózsától s kés nél
kül lefejthető. Zergénél különösen vigyázzunk s addig 
főzzük, míg a szarv alól a bőr szépen ki nem húzható. 
Késsel nem szabad lefejteni, mert megsértjük a szarv 
lágy alsó részét, vagy pedig sok bőrt hagyunk alatta, a 
mi romlandó és idővel pompás molytanya.

A kifőzésnél sokkal ajánlatosabb a hamu, mint a 
szóda használata, mert ha a hamuból egy kicsit többet 
veszünk is, nem árt, míg a szóda eleszi a varratokat s 
megtámadja a koponya egész felületét. A hamuból vagy 
szódából képződött lúg a koponyából kicsapja a zsiradékot 
s szappanná változtatja. Ügyelnünk kell arra is, hogy 
a rózsákat el ne lepje a víz, mert akkor ezek is megfakulnak, 
a mi azonban csak a szóda használatánál fordul elő. 
Ha van időnk hozzá, csináljunk hamuból gyenge lúgot 
s a leszűrt tiszta lúgban főzzük ki a koponyát.

Ha a vadász kis koponyával, fél koponyával óhajtja 
diadaljelvényét eltenni, akkor a nyúlt agynál kezdve 
lefelé haladunk a bőr felmetszésével, úgy, hogy a szem
nyílás felső szegletéhez jussunk. A szem alsó szegleténél 
folytatjuk tovább a metszést az orrcsont közepéig. A másik 
oldalon ugyanezt a műveletet hajtjuk végre, míg a két 
metszés az orrcsonton össze nem ér. Ezt az előzetes^mun- 
kát azért kell végeznünk, hogy a fürészszel könnyen dol
gozhassunk, mivel a nyers bőrt a fűrész nem fogja. A mint 
ez a nyúzó mesterség készen van, elővezszük a fűrészt 
(közönséges rámás fűrészt) s a vad fejét oldalt fektetvén, 
úgv helyezzük a szemnyílásra, hogy mindkét csücskét 
érintse. Ebben az irányban a metszési felületet követve, 
addig fűrészelünk, míg az orrcsont közepéig nem jutunk. 
Azután átfordítjuk a vad fejét s a másik oldalán ugyanezt 
a munkát végezzük. Most már a levágandó kopom a csak 
fent, a -nyúlt agynál függ össze egy darabon, honnan egy 
felülről lefelé hatoló fürészeléssel — a vad fejét az orr- 
czimpákra állítva függőlegesen — elszabadítjuk. Az agy
velőt kiszedjük, a kifolyt szemgolyókat — nehogy a 
bennök lévő*sok festékanyag a koponyát megfogja — 
eltávolítjuk, vízbe áztatjuk s a fent előadott módon ki
főzzük.

Kifőzés után az egész koponyát szorgosan megtiszto
gatjuk a reá tapadó hártyáktól, idegektől, kimetszünk 
mindenféle porczogót s az orrban levő takhártyákat. 
Mikor ez mind rendben van, veszünk egy kefét (köröm
kefe), szappant s langyos vízben, az egész koponyát jól 
megsikáljuk s kiteszszük a napra száradni.
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Ha a fenti eljárást helyesen alkalmaztuk, a koponya 
megszáradás után gyönyörű, ragyogó hófehér lesz. Ha az 
agancs sáros, vagy a lefürészelésnél véres lett, a kút alá 
tartjuk s a véres helyeket, ha a víz nem venné le, egy 
ruhával párszor megérintjük; a sárt a reá húzott víz szépen 
leviszi. Az agancs rovátkái, gyöngyei között levő fakérget 
kipiszkálni, az agancsot lekefélni nem szabad. Ezáltal 
igen sokat veszít eredetiségéből és értékéből. Hasonlókép 
nem vadászias, nem szakszerű eljárás a koponyát üveg- 
papirral kifényesíteni vagy az agancsot olajjal, firniszszel 
bekenni. Legszebb, legértékesebb a trófea, ha természetes!

Ha a napon megszáradt koponyacsont nem hófehér, 
hanem üveges foltok vannak rajta, ez annak a jele, hogy 
nem alkalmaztunk elegendő erős lúgot, s oldatlan zsír
részek maradtak vissza. De ez nem baj, mert könnyű 
rajta segíteni. Csinálunk egy kis gyönge hamulúgot s 
abban pár perczig forraljuk. Vigyázni kell azonban, hogy 
hamu ne jusson az edénybe, mert a hamu most már 
megfogja a koponyát.

Ha a napon megszáradt koponya homályos fehér, 
olyan, mintha meszes volna, akkor igen erős volt a lúg, 
sok hamut vagy szódát tettünk a vízbe, vagy túlsoká 
forraltuk a koponyát s a lúg megtámadta, feloldotta a 
csont felső fényes rétegét. Ez már baj, mert ezen bajos 
segíteni másként mint üvegpapirral. A legnagyobb kár 
azonban akkor esett meg, ha erős lúgban túlsokáig for
raltuk a koponyát, annyira, hogy nemcsak a felsőkérget, 
de a koponya varratokat is megtámadta s a koponya 
a közepén 1 —2 milliméterre szétnyílik vagy éppen két
felé esik. Nem egy példa van erre már a vadászéletben.

A vadász nomád életében előfordul az az eset is, hogy 
nincs kéznél olyan edény, — még lavoir sem — a miben 
a koponyát ki lehetne főzni s a kifőzéssel hetekig, a vadá
szat befejeztéig várni kell. Ilyen kivételes esetekben ter
mészetes, hogy el kell térnünk a regulától. A kis vagy 
nagy koponyával levágott fejet szépen lenyúzzuk s lehe
tőleg megtisztítjuk mindenféle romlandó anyagtól, nem 
feledkezve meg az agyvelő kiszedéséről, a mi, ha bent 
marad, az egész koponyát zsírossá, sárgává teszi. Az így 
letisztított koponyát azután egy tiszta vízbe mártott 
tiszta ruhába begöngyöljük és hűvös helyre teszszük, 
nehogy a nap érje s a csonthártyán levő zsiradék fel
olvadjon s beszívja magát a koponya likacsaiba. Az ily^n 
zsírtól telerakódott csont megfehérítése nagyon nehéz. 
Azért nem szabad soha — a leírt kényszerhelyzetet 
kivéve — a bőrt előre, a főzés előtt lenyúzni. El nem sza
bad azonban feledni a lenyúzott koponyát a ruhába 
csavarás előtt hideg vízben jól kiáztatni, hogy a vér- 
testecskék kiázzanak belőle.

Ha egy hosszú idő múlva feltalált vadnak a kopo
nyáját óhajtjuk megfehéríteni vagy egy öreg, rosszul ki
főzött fekete koponyát akarunk rendbe hozni, az eddig 
felsorolt eljárással már nem érünk czélt. I t t  már a követ
kező kémiai eljárásnak van helye : Valamely drogériából 
hidrogénsuperoxidot szerzünk be s abból 5 %-os oldatot 
(5 rész hidrogénsuperoxid, 95 rész víz) készítünk. A kopo
nyát belehelyezzük s a szükséglet szerint 1— 2mapig 
benne hagyjuk. Mikor a koponya már fehér s az oldatban

és koponyán az apró buborékképződés megszűnt, kivesz- 
szük, vízzel jól leöblítjük és m#gtöröljük. Ezzel az eljá
rással a legcsúfabb, barna koponyából hófehéret csinál
hatunk. Nagyon kell azonban vigyázni, hogy a rózsák 
bele ne érjenek az oldatba, mert azokat is teljesen meg
fehéríti.

Egy jól preparált, kifőzött koponyát, ha az idők 
hosszú során megsárgul vagy megbámul, nem szükséges 
hidrogénsuperoxiddal kezelni, hanem egyszerűen szap
panos kefével jól megsikáljuk s langyos vízben jól leöb
lítjük. Olyan lesz az, mint új korában volt.

Az agancsra rakódott por a gyöngyök, rovátkák közül 
sem ruhával, sem kefével ki nem tisztítható. Ettől a szürke 
porrétegtől a legkönnyebben úgy szabadulunk meg, ha 
az agancsot zuhany alá tartjuk. A zuhany vize szépen 
kimossa, anélkül, hogy az agancs színének ártana, csak 
nem szabad lemosni. A vizes agancsot egy tiszta ruhával 
megnyomogatjuk — nem töröljük — és felakasztjuk. 
Olyan lesz az agancs, mintha csak most került volna 
be az erdőről, sőt még a kedves, bőgési pézsmaillat is 
újra felszabadul s napokig terjeng a szobánkban.

Mielőtt letenném a tollat, megemlítem még, hogy 
mikép óvhatjuk meg lakásunkat a molyok seregétől, a 
mi minden troféás lakás átka. A molyok legszívesebben 
tenyésznek az őzagancs rózsái alatt és között, zerge- 
kampóknál a tülök és szarvcsap között és az agancstábla 
és koponya között, hol mindenütt talál annyi bőrrészecs
kéket, hogy azon megél. Szarvasagancs-rózsák alatt, mivel 
nem elég öblös a tanya, ritkán maradnak meg. A rózsá
kat és különösen a rózsák alatt levő mélyedést, valamint 
a táblára, erősítés előtt a koponya alsó részét kenjük be 
jó arzénikum-oldattal, — ha ez nincs, erős szublimát- 
oldattal s nem lesz egy molyunk sem, a mi az agancsról 
bejut a bútorba, ruhákba, mérhetlen károkat és bosszú
ságot okozva.

Az á llam i a lk a lm azottak  újabb b esze r zé s i 
e lő legérő l.

A beszerzési előlegek engedélyezéséről az az egyszeri 
háborús-segély engedélyezésére vonatkozó törvényjavas
lat intézkedik, a melyet az országgyűlés képviselőháza 
már elfogadott ugyan, de a mely még törvényerőre nem 
emelkedett. Minthogy azonban a beszerzési előlegek a 
nyár folyamán és ősz elején használhatók fel legczélsze- 
rűbben az elsőrendű életszükségleti czikkek beszerzésére, 
azért a minisztertanácsnak 1916. évi július hó 21-én hozott 
határozata alapján a kormány már most kiadta a beszer
zési előlegek engedélyezésére és azoknak visszafizetésére 
vonatkozó rendelkezését, a melyet főbb vonásaiban az 
alábbiakban ismertetünk.

Beszerzési előlegben részesíthetők mindazok az állami 
alkalmazottak, a kik részére egyszeri háborús segély jár. 
A havibér, hetibér, vagy napibér mellett alkalmazott díj- 
nokok, altisztek és szolgák közül azok, a kiknek még nincs 
egy évi jó szolgálatuk, beszerzési előlegben csak abban az 
esetben részesíthetők, ha a beszerzési előlegnek engedó-
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lyezését különös méltánylást érdemlő körülmények indo
kolják és ha arra egyébként is érdemesek.

A beszerzési előleg engedélyezését nem akadályozza 
az a körülmény, ha az állami alkalmazott fegyelmi eljá
rást megelőző vizsgálat, vagy fegyelmi eljárás, vagy fe
gyelmi ítélet hatálya alatt á l l ; azonban olyan alkalma
zott részére, a ki állásából és fizetésétől fel van függesztve, 
nem lehet beszerzési előleget engedélyezni.

A beszerzési előleg összege semmiesetre se haladhatja 
meg annak az összegnek a felét, a mely az alkalmazott 
részére egyszeri háborús-segély czímén engedélyezhető 
lesz. Általános irányelvül szolgál az, hogy a nőtlen á lla mi 
alkalmazottak a háborús-segély harmincz százalékát, a 
két családtaggal bírók annak negyven százalékát, a több 
tagú családfők pedig ötven százalékát fogják kapni. Az 
előlegkérés bélyegmentes bejelentés alapján történik, ezt 
azonban csak formai tekintetből kívánják meg és a be
jelentett jogos igény mindenkinél kielégítést fog nyerni. 
A kormányrendelet utasítja az utalványozó hatóságokat, 
hogy az augusztus elsejével kezdődő és legfeljebb szep
tember végéig terjedhető bejelentéseket a fentemlített 
százalékos arány figyelembe vétele mellett saját hatás
körükben mielőbb folyósítsák. Mivel a beszerzési előleg 
csak a november elsejétől járó háborús segély mérvéhez 
alkalmazkodik és az időközben bekövetkező kinevezés 
vagy előlépés folytán beálló magasabb fizetéshez képest 
a segély is emelkedni fog, de ez a kinevezéseknél kiszámít
hatatlan, az előléptetéseknél pedig annak megállapítása 
sok munkával jár, ezért, hogy az előleg kifizetésében ké
sedelem ne történjék, annak megállapítására nézve az 
augusztus elsején felvett fizetés irányadó. Az alkalmazott 
által 1916. évi október hó végéig fel nem vett beszerzési 
előleget nem szabad többé kifizetni.

A rendelet a múlt évben adott és fedezetlenül maradt 
előlegekre nézve elrendeh, hogy az ezek terhére előjegy
zett levonásokat november elsejével a hatóságok további 
intézkedésig szüntessék be, a most felveendő előleget pedig 
tizenkét egyenlő havi részletben november elsejétől kezdve 
az illetőktől vonják le. Azok az állami alkalmazottak, a 
kik illetményeiket, félhavi, vagy heti részletekben kapják, 
a beszerzési előleget is 24 félhavi, illetőleg 52 heti egyenlő 
részletben tartoznak november elsejétől kezdve visszafi
zetni.

A beszerzési előleget lefoglalni nem lehet és az alkal
mazott. elhalálozása esetén az özvegyi nyugdíjat sem lehet 
vele megterhelni.

Gazdasági tanácsadó.
A méhek költésrothadása. A költésrothadás nem új 

dolog s ma már nincs is olyan méhész, a ki ne hallott 
volna e pusztító betegségről; mégis kevésbbé óvatosak 
és kevéssé védekeznek e betegséggel szemben, pedig akár
hányszor, egy kis óvatossággal könnyen elkerülhető volna 
a baj. Ez a betegség majdnem mindig abból származik, 
hogy a méhész vigyázatlanságból behurczolja a saját 
méhesébe. Különösen a kezdő méhészeknél szokott ez

megtörténni, a kiknek nincs tudomásuk arról, hogy a 
méhészetben még ragályos betegség is van ; ezért a kez
dők összevásárolnak mindenféle eszközöket, rajokat stb. 
olyan helyekről, a hol betegség pusztít. Ezért azok a 
kezdők, a kik méhészettel akarnak foglalkozni, előbb 
mindig kérdezzenek meg egy ismerős méhészt, hogy mit 
szól hozzá, hogy ha ilyen és ilyen körülmények között 
megkezdené a méhészetet. Ha pedig nincs az illetőnek 
olyan ismerőse, a kihez bizalommal fordulhatna jóta
nácsért, akkor forduljon a kerületi m. kir. méhészeti 
szaktanárhoz s tőle kérdezze meg, hogy honnan szerez
hetne be egészséges méheket és eszközöket. A szaktanár 
a legnagyobb lelkiismerettel olyan egészséges méhtelep- 
ről fogja ajánlani a beszerzést, a hol semmiféle betegség 
sem pusztít.

A költésrothadás elkerülésénél azonban nemcsak erre 
kell ügyelnünk, hanem arra is, hogy használt kaptárakat 
vagy eszközöket, mézet stb. csak olyan helyről vásárol
junk, a hol meggyőződtünk arról, hogy ott soha semmi
féle ragályos betegség nem volt. Azokat a méheseket, 
a hol tudomásunk szerint ragályos költésrothadás dühöng, 
jelentsük be a községi elöljáróságnak, a mely az 1894. évi
XII. t.-cz. 60. §-a értelmében, a ragályos költésrothadás
ban szenvedő méhcsaládokat tartozik azonnal lekénezni.

A költésrothadásnak kétféle betegsége szokott előfor
dulni : az egyik könnyebb, a másik súlyosabb természetű. 
A könnyebb természetű betegséget rendesen az okozza, 
hogy nyáron át a nagy zivatarokban sok méh elpusztul, 
a zivatar után pedig hirtelen lehűl a levegő ; a megmaradt 
méhek a kaptárban összehúzódnak és ezáltal a hátulsó 
fiasításos lépek, a melyekről lehúzódtak, melegítés nélkül 
maradnak ; így azután a födött Hasítás megfázik. A meg
hűlés azonban bekövetkezhetik akkor is, ha pl. 10 fok 
R. melegnél kisebb hőmérsékletben szedjük ki a kaptár
ból a födött fiasítást.

Az ilyen könnyebb természetű betegségnél, melyet 
még sikeresen lehet gyógyítani, az a  legfőbb, hogy azt 
idejekorán felismerjük, mert, ha hamarosan nem segí
tünk, akkor kifejlődhetik a súlyosabb természetű ragályos 
költésrbthadás, a melyet, ha elhatalmaskodik, lehetetlen 
gyógyítani.

Ezért szükséges, hogy nyáron át, a mikor néha-néha 
kiszedjük a méheket átvizsgálás- végett, necsak azt néz
zük meg, hogy megvan-e az anya, vagy van-e friss pete 
stb., hanem figyeljük meg a födött fiasítást is, hogy 
nem veszünk-e rajta észre valami rendellenességet. Ha 
azt látjuk, hogy a födött fiasítás födele nem úgy néz ki, 
mint pl. a szépen, egyenletesen pirított kenyér lapja, 
hanem imitt-amott jóval sötétebb foltok mutatkoznak 
rajta, a sejtek födele pedig, mely a fiasítást borítja, be 
van horpadva, vagy esetleg egy kis lyuk van a sejt födelén, 
ott már gyanús a fiasítás, miért is bontsuk fel az ilyen 
sejtek közül néhánynak a födelét és tűvel, vagy kés 
hegyével emeljük ki a sejtben lévő bábot megvizsgálás 
végett. Az ilyen kiemelt méhnek, ha már nem él, rendesen 
fénytelen rothadt fekete színe szokott lenni. A baj köny- 
nyebb felismerése czéljából, egy gyanús sejt mellett nyis
sunk fel egy egészségesnek látszó sejtet is és akkor meg
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fogjuk látni az egészséges és az elpusztult sejt közötti 
különbséget. Az elpusztultnál szemünkbe ötlik a méh 
fejének rothadó, fekete; fénytelen színe, míg az egész
séges méhnek csak úgy tükröződik ki a sejtből világos 
porczelánfényű homloka. A kezdődő betegség ellen 
maguk a méhek is nagyszerűen szoktak védekezni, a 
mennyiben az elpusztult méheket kihúzzák czellájukból 
(a sejtből) és kidobják ; míg a súlyosabb költésrothadás
ban szenvedő méheknél ezt már megcselekedni nem bír
ják, a mennyiben a fiasítás már folyékony anyaggá válik.

A könnyebb természetű betegségnél, hogy tovább ne 
fejlődhessen, a következőképen védekezzünk : Elsősorban 
szerezzünk be Formalin-pasztillákat, melyből bármely 
drogériában 100 drb béke időben 2 koronáért volt kap
ható s ebből minden családnak adjunk be 1—1 drbot a 
kaptár hátulsó részébe (mert különben élűiről kidobálják) 
és ha a kaptárban a pasztilla már elpárolgott, akkor új
ból adjunk be nekik, de csak a nyári hónapokban, május
tól szeptember hóig. Formaiin-pasztillát égész nyáron át 
tartsunk bent még a legegészségesebb családoknál is, 
mert a pasztilla elpárolgásával kitünően fertőtleníti a 
kaptár belsejét, s a családok nem kaphatják meg olyan 
könnyen a betegséget. Egy nyáron át alig kell több csalá
donként, 2—3 drbnál. Ezenkívül a beteg családokhoz 
rakjunk be még apró kis üvegekben hangyasavat is, az 
üvegek száját pedig kössük be fátyollal, hogy a méhek 
bele ne fulladjanak és ha kifogy belőlük a sav, újból tölt
sük meg : de ezt is csak a nyári hónapokban használjuk. 
Továbbá jó meleg, napos időben szedjük ki a beteg csalá
dot a keretbakra és az összes lépeket 2 %-os langyos 
lysoformos vízzel finoman permetezzük meg, méhekkel 
együtt, valamint a kaptárt is kívül-belül és a méhes kör
nyékét, nemkülönben a méhes falát kívül-belül. Déltáj
ban pedig, a mikor a legtöbb méh röpköd a méhes előtt, 
(tájékozó repülést tartanak) álljunk közéjük és ugyan
csak 2 %-os lysoformos vízzel permetezzük meg a röp
ködő méheket. A kaptárak elé lehullott méheket minél 
sűrűbben seperjük össze s égessük el, vagy jó mélyen 
ássuk el.

Ha az elmondottak •> szerint védekezünk. a könnyebb 
természetű betegség ellen, akkor nem kell attól félni, 
hogy a baj á t fog csapni a ragályos költésrothadásba, 
mert a könnyebb természetű betegség még nem ragályos, 
de ha elhanyagoljuk, akkor bizony a legveszedelmesebb 
betegséggé fejlődhetik. A kezdetleges költésrothadásnál, 
ha azt idejekorán felismerjük, báró Ambrózy ajánlása 
szerint elég jó sikerrel lehet védekezni úgy is, hogy 2 %-os 
higanyoldatot (sublimatot) alkalmazunk oly módon, hogy 
1 kgr. mézhez y2 liter sublimatoldatot keverünk és azt 
adjuk oda a méheknek, a mit azok egész jóízűen fogyasz
tanak el. A kaptár belsejét szintén sublimatoldattal 
ajánlja megpamietezni. Németországban újabban úgy 
védekeznek a költésrothadás ellen, hogy a családot át- 
lakoltatják egy tiszta kaptárba, teljesen új műlépekre, 
a melyek még sohasem voltak használva.

Ha valamely családnál már nagy mértékben dühöng 
a ragályos költésrothadás, azt leghelyesebb lckénezni, a 
fiasításos lépeket pedig jó mélyen elásni, mert ilyen csa

ládon már segíteni úgy sem lehet; sőt le nem kénezés 
esetén még az egészséges törzsek is megkapják tőle a 
bajt. Ha beteg családdal foglalkozunk, akkor mindég 
2 %-os lysoformmal fertőtlenítsük úgy a kekünket, mint 
azokat az eszközöket, melyeket a beteg családnál hasz
náltunk és csak úgy fogjunk egy másik családhoz.

A hol nagy mértékben dühöng a költésrothadás, ott 
borzasztó bűz jön ki a kaptárból.

Ha egy ilyen költésrothadásban szenvedő méhsejt 
födelét fölbontjuk, sötétbarna folyadékként ömlik ki 
belőle a megrothadt fiatal méh ; ez már a legsúlyosabb 
természetű betegség.

Elő szokott fordulni, hogy tavaszszal, de különösen 
a mikor meleg, napos időben mézet hordanak a méhek, 
a kaptár közelében savanykás szagot érzünk ; ez nem 
egyéb, mint a behordott méz vízpárájának hangyasavval 
telített kigőzölgése. Sok kezdő méhészt szokott ez téve
désbe ejteni, mert azt hiszi, hogy már valami baj van.

A költésrothadás csak a nyári meleg hónapokban szo
kott erősen pusztítani s csak ekkor lehet a bajt igazán 
fölismerni ; ha nyáron el nem pusztul a beteg család, 
télen már nem lehet megállapítani rajta a baj komoly
ságát, hanem csak a következő májusban, a mikor aztán 
el is pusztul az egész. Arra törekedjen tehát minden mé
hész, hogy a betegséget idejekorán felismerje, mert akkor 
még megmentheti méheit. Ignácz Sándor.

A kappanozás mint felesleges állatkínzás. A legtöbb 
baromfiudvarban már nagyban folyik a kappanozás ; 
ezért nem tartom feleslegesnek baromfitenyésztőinket arra 
figyelmeztetni, hogy a kappanozás nem egyéb, mint rizikó
val járó, válogatott állatkínzás.

Sajnos, de való, hogy baromfitenyésztőink között még 
mindig az a téves néze; uralkodik, hogy ha a tenyészetből 
hasznot vagy főleg jó pecsenyét akarunk az ősz és tél 
folyamán, akkor a felesleges számú vagy a tenyésztésre 
nem alkalmas kakaskákat kappanozni kell. E tenyésztők 
véleménye szerint, ugyanis a kappanozott kakaskák húsa 
izletesebb és azok sokkal könnyebben és gyorsabban 
híznak.

A midőn az idei kakaskák már nemi érettekké kezde
nek lenni, a jó gazdasszony azonnal gondoskodik, hogy 
a közelben lakó kappanozó — ki rendesen egy öreg asz- 
szony szokott lenni — idejekorán megjelelhessen, mert 
nevezett kappanozási szerszámaival udvarról-udvarra jár, 
úgy hogy néha már hónapokkal előbb kell megrendelni, 
nehogy nagy elfoglaltsága miatt esetleg későn jöjjön, 
a midőn már a kakaskák teljesen nemi érettek.

Már a kappanozás előtti napon kezdetét veszi az 
állatkínzás, mert már akkor lesznek a kakaskák külön 
elzárva, a rendes napi eleség meg a felére lesz redukálva 
és ez mindaddig tart, míg a műtétnek alávetett állatkák 
teljesen fel nem gyógyultak. A műtét végzése, valamint 
befejezésekor, az elhullott állatkák felett senki sem saj
nálkozik, mert ez mintegy magától értetődik, hogy e 
nélkül kappanozni nem lehet. Az életben maradt kappanok 
közül, egyik-másik, daczára a herélési műtétnek, a gazd
asszony állandó bosszúságára, csak tovább is kukurékolni,
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a tojók között alkalmatlankodni és a tenyész kakasokkal 
verekedni fog, mert akármilyen gyakorlattal bír is a 
kappanozó asszony, igen sűrűn elő fog fordulni, hogy 
egyik-másik kakasnak egyik heréje megmaradt. Már pedig 
az ilyen félkakas igen sok bajt és kellemetlenséget okoz
hat, ha a tojókhoz férhet; veszélyeztetheti ugyanis a 
jövendő állomány életképességét, illetve a tenyésztési 
eredményt évek hosszú sorára is visszavetheti.

Az elhullásokra vonatkozólag megjegyezzük, hogy a 
kappanozó asszonyoknak fogalmuk sincs az antiszeptikus 
műtétekről; már pedig e nélkül a legkisebb operácziót 
sem lehet biztos sikerrel végrehajtani, annál kevésbbé egy 
ilyen nem éppen kis műtétet. A kappanozó asszonyok 
tudvalevőleg éppen olyan kezdetleges, primitív módon 
végezik a herélési műtétet, mint anyáik és nagyanyáik, 
kiktől ezt a mesterséget elsajátították, illetve éppen úgy, 
mint évszázadokkal ezelőtt a sebészek, piszkos kezeikkel 
és rozsdás késekkel stb. Innen van azután az, hogy csupán 
a véletlen körülménynek köszönhető, ha egyik-másik 
kakaska vér mérgezés ben el nem hull. Igaz, hogy jelenleg 
van már egy modernebb varrásnélküli amerikai kappano- 
zási eljárás is, csakhogy ha az sem lesz teljesen antiszeptiku- 
san végrehajtva, úgy az sem jobb, a régi eljárásnál; már 
pedig ahhoz, hogy ez az eljárás úgy legyen végrehajtva, 
amint az szükséges, ahhoz bizonyos állatorvosi ismeretek 
szükségesek, illetve ezzel nem bíróknak ez nem való, 
ezért itt ezen eljárásra bővebben ki sem terjeszkedem.

A nagy elhullási százalék folytán beállott anyagi 
veszteségen kívül, a mint már említettem, a kappanozás 
oly nagy állatkínzás, melynek a jelenlegi humánus szá
zadban, a midőn valamennyien azon fáradozunk, hogy 
az állatok levágása is minél kevesebb kínnal és lehetőleg 
gyorsan történjék, előfordulnia már nem szabadna, miért 
is a kappanozó tenyésztőket humanitási szempontból is 
felhívjuk, hogy ezen, minden pzél és eredmény nélküli 
barbarizmusról tegyenek már egyszer le. Mert ha a kakas- 
kákat, mielőtt azoknak nemi ösztönük ébredni kezdene, 
a jérczéktől elkülönítjük, akkor egyáltalában nincs szük
ség arra, hogy kappanozzuk, mert ez esetben a kakaskák 
húsa éppen olyan ízletes lesz, mint a kappanoké. Továbbá 
hízás tekintetében sem fognak a kappanoktól elmaradni, 
mert azáltal, hogy a jérczéktől el vannak különítve, a 
nemi inger nem fog fennállni, úgy tehát a táplálék egyik 
jelentékeny része nem lesz az ondóképződésére felhasz
nálva.

A francziák, daczára annak, hogy a jelenlegi világ
háborúban nem mutatkoztak valami humánus népnek, 
mégis már évtizedek óta szakítottak a kappanozás barba
rizmusával és kizárólag csakis az előbb említett eljárás 
szerint kezelik kakaskáikat, melyek azután hízott állapot
ban poulard. név. alatt kerülnek a piaczra. 7

1 1 Bászel Elek.

A tojás eltartása. Hreblay Emil, lapunk munkatársa 
írja a «Köztelek» egyik legutóbbi számában a következő
ket : Tekintettel a mostani nehéz megélhetési viszo
nyokra, nem tudjuk eléggé ajánlani a termelőknek, hogy 
a nélkülözhető tojásokat a téli időszakra biztosítsák, mert j

előreláthatólag a tél folyamán a friss tojás kevés, igen 
keresett, sőt igen ritka élelmiczikk lesz.

A tojás elrakásának, konzerválásának, eltartásának 
igen sok módja van úgy hazánkban, mint a külföldön. 
Nem terjeszkedem ki ez alkalommal több eltartási eljárás 
ismertetésére, csupán egyre, a melyet a legegyszerűbb
nek s a legjobbnak ismerek. Ez a mészvízben való eltar
tási mód.

A pinczébe beállítunk tisztára kimosott s kikénezett, 
egyik fenekétől megszabadított, a tojások számához mért 
hordót s azt félig megtöltjük 10 %-os mészvízzel. Ebbe a 
folyadékba aztán szép lassan leengedjük a friss tojásokat, 
nagyon óvatosan, nehogy összetörjön egy is, mert ez a 
folyadék elromlását s később a tojások romlását idéz
hetné elő. A folyadékba annyi tojást lehet rakni, hogy a 
legfelső tojások felett egy arasznyi víz legyen, a melyen 
pár nap alatt a mész élenyülése folytán vékony mész- 
réteg létesül, a mi a víznek romlását s a benne levő tojá
soknak épségben maradását, mivel levegő hozzájuk nem 
juthat, biztosítja.

A tojás így évekig eltartható, eltartása kevésbé kerül 
s hígtojáson kívül mindennemű háztartási és ipari czélra 
teljesen megfelel.

Különfélék.
Halálozás. Czékus András erdészeti főiskolai hallgató, 

az 1. számi! tiroli császárvadászezred tartalékos hadnagya, 
a nagy ezüst és a bronz vitézségi érem tulajdonosa, 
az olasz harcztéren június hó közepén 21 éves korában 
hősi halált halt. Előbb az orosz harcztéren teljesített 
szolgálatot s tizennyolcz hónapig volt a fronton. Bajtár
sai Castana község temetőjében helyezték örök nyuga
lomra nagy részvét mellett.

Szökevény hadifoglyok elfogása. Az orbovai m. kir. 
erdőhivatal kerületéhez tartozó biszterei erdőgondnok
ságban, a román határ mentén julius havában Márta 
Sebők m. kir. segéderdőőr, a havasokon levő pásztorok 
segítségével egy napon 12 megszökött hadifoglyott, 
Paics Márton m. kir. erdőőr és Blázs Tivadar m. kir. 
főerdóor pedig külön-külön 2—2 hadifoglyot fogott el, 
akiket a csendőröknek adtak át.

A mesterséges keltetés. Irta : Winkler János, a Baromfi
tenyésztők Országos Egyesületének titkára. Megrendel
hető a «Pátria» irodalmi vállalat nyomdai r.-t.-nál, Buda
pesten, IX., Üllői-út 25. Ára 50 fillér.

E kis füzetben a mesterséges keltetésről van szó, 
a mely voltaképen sokak előtt még lehetetlenségnek 
tűnik fel. Pedig nem lehetetlenség, hanem igen egyszerű, 
könnyen végrehajtható művelet, a mely csak pontos 
kezelést igényel. A keltetőgép kezelése mellett a tojásban 
levő szunnyadó csirát akarjuk életre kelteni, magasabb- 
rendű, finom szervezetben akarjuk az élet lángját fel
gyújtani, tehát pontosan kell az élet törvényeit betar
tani. A régi Egyptombau jóval Krisztus születése előtt
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ismerték és sikerrel űzték a mesterséges keltetést. A kí
naiak ősidők óta a legegyszerűbb műveletekkel — kosa
rakban — keltik ki főleg a kacsatojásokat. Az újkorban 
Amerika ajándékozta meg az emberiséget olyan kitűnő 
szerkezetű gépekkel, a melyek segélyével biztos sikerrel 
lehet keltetni. Gyártanak ideát Európában, sőt nálunk 
Magyarországon is már igen jó gépeket, de a keltetőgép
ipar igazi hazája Amerika, a hol már valóságos keltető
gépóriásokat bocsátanak forgalomba.

A mesterséges keltetésnek nagy jövője van. Ezt onnan 
lehet látni, hogy az amerikai és nyugateurópai nagy
ipartelepek környékén ezer meg ezer új gépet adnak el 
évente. Az oka ennek az, hogy a közélelmezés egyre 
több és több baromfit és tojást igényel. Innen van, hogy 
a baromfi- és tojáskereskedelem hihetetlen arányokat 
öltött. Nálunk Magyarországon is óriási értéket képvisel 
a baromfikivitel. A háború előtt 80 miihó értékű kivitelt 
mutatott ki a statisztika, a mely összegben nincs benne 
az osztrák tartományok határszélein átmenő kocsiforga
lom, a mely pedig szintén jó egynéhány milliót képvisel. 
A háború alatt óriási területek pusztultak el, a melyek
nek a baromfitenyésztése is tönkrement s így a kereske
delem még inkább rá lesz szorulva a magyar baromfira. 
A baromfi- és tojáskereskedelem óriási meghódítandó 
területet képez a magyar gazda számára.

Newyork. Newyork (olvasd : Nyújork) nemcsak Ameri
kának, hanem az egész világnak első és legnagyobb városa 
s egyúttal a világ zsidóságának centruma és legnépesebb 
települő helye. A bevándorolt különféle nemzetiségű zsi
dók, írek és amerikai benszülöttek mellett, 723,000 biro
dalmi német, 306,000 magyar és osztrák, valamint 735,000 
orosz származású nép is lakik Newyorkban. A város föld
alatti vízvezetékének csőhálózata megközelítőleg 5000 
kilométer hosszú s napi vízszolgáltatási képessége 510 
milliárd litert tesz ki. A rendőrség létszáma 10,674 ember
ből á l l ; idegenforgalma naponta átlag 200,000 egyén ; 
minden 4 perezre esik egy-egy születés. Newyorkban
38,000 gyár működik, a melyekbe közel 10 millió korona 
van befektetve s évi árútermelésük több mint 15 milliárd 
koronára rúg. A városnak 198 közkertje, parkja és séta
tere, 1525 különféle felekezethez tartozó temploma, 1500 
szállodája, 250 színháza és 600 egyéb mulatóhelye van. 
Iskoláiban évente 802,500 tanulót oktatnak s ezek taní
tását és nevelését 20,063 tanár és tanító látja el. Van 
Newyorknak 102 nyilvános közkórháza 21,858 ágygyal 
s 31 postahivatal gondoskodik a betegek levél és csomag- 
postájának továbbításáról és kézbesítéséről. A város külön
féle közlekedési vállalatai naponta átlag 4.967,680 egyént 
szállítanak.

Hány ló van a világon. Egy angol újság által végzett 
kutatások szerint, Földünk jelenlegi lóállománya 93% 
millió darabra tehető. Ebből Oroszországra 25 millió, 
az amerikai Egyesült-Államokra 20-5 millió, Argentiniára 
7-5 millió, Németországra pedig 4-5 millió esik. Csaknem 
ugyanennyi lova van Ausztria-Magyarországnak, vagyis 
Magyarországnak 2-5 millió, Ausztriának pedig 1.800,000

drb. Azután következik Kanada 2'5 millió, Anglia 2-5 
millió, Francziaország valamivel kevesebb mint 2% 
millió, Japán 1'5 millió, India közel 1*5 millió, Olaszország 
1.200,000, Románia 870,000, Mexikó 860,000, Spanyol- 
ország 560,000, Ausztrália 250,000 darab lóval. A többi 
16 millió ló a nem említett országok közt oszlik meg.

London lakosainak száma. 1801.. évben London lakosai
nak a száma 783,000 s ha hozzászámítjuk a kültelkek 
lakosait is, úgy 1.067,000 volt ; az 1911. évi népszámlálás 
szerint a lakosok száma már 7.251,358-ra rúgott ; ha az 
azóta beállott szaporulatot is figyelembe vesszük, úgy 
London lakosainak jelenlegi számát, beleszámítva az 
elővárosok lakosait is, kereken 9.000,000-ra lehet tenni, 
a kik 1.200,000 házban laknak. A lakosok 75%-a londoni 
típusú házban, vagyis egy családnak való házban lakik 
és csak 10%-a lakik nagy bérházakban.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei.

Nyugtázás. A f. év július és augusztus havában a szövetség 
pénztárába tagdijat fizettek: 1916. II. felére: Mottl Rezső, Wolf 
Rezső, Köves Reinhold, Dombos Lipót, Barna Vendel, Láng 
Károly, Kovács János és Juhász János 2 — 2 K.

H ivatalos közlemények.
H irdetm ény.

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1916. évi októ
ber hó 16-án s az erre következő napokon Budapesten, 
Pozsonyban, Beszterczebányán, Miskolczon, Kassán, Mára- 
marosszigeten, Kolozsvárt, Brassóban, Nagyszebenben, 
Temesvárott, Pécsett és Szombathelyen fognak megtar
tatni.

Felhivatnak mindazok, a kik az erdőőri, vagy vadőri 
szakvizsgát letenni óhajtják, hogy az ehhez szükséges 
engedély iránt kellően felszerelt kérvényüket 1916. évi 
szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdőfelügyélőséghez nyújt
sák be, a melynek székhelyén vizsgát tenni kívánnak.

Budapest, 1916. évi július hó 11-én.

M. kir. Földmívelésügyi Minister.

K örrendele t valam ennyi k in cstá ri erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak  és erdőhivatalnak.

A kincstári erdészeti személyzet által legeltethető (makkol- 
taiható) állatállománynak normáljószág egységekben való 

megállapítása tárgyában.

Az erdészeti személyzet részéről a kincstári illetmény 
legelőkre hajtható lábas jószág számát a hivatali elődeim 
által kiadott 1885. évi 17,209. és 1904. évi 64,671. számú
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körrendeletekben előírt faj, nem és kor szerint való tar
tása egyes vidékeken igen nagy nehézségekbe ütközvén, 
a legeltethető állatok számát ezen körrendeletek egyéb 
intézkedéseinek fenntartása mellett jövőre normáljószág 
egységekben állapítom meg.

A különféle nemű és korú állatoknak normáljószágra 
való átszámítása a következő arányszámok szerint vég
zendő :

ldrb. tehén, bika, ökör, továbbá a második évet betöltött
tinó vagy üsző ...................................  1*00 normáljószág
1 drb. növendékmarha 1 éves kortól 2

éves korig....................................O’őO «
1 drb. 1 éven aluli borjú .................  0-25 «
1 « juh, kos, vagy ürü .................  0-20 «
1 « idei bárány ................................. 0-10 «
1 « 1 évesnél idősebb se r té s ...........  0-50 «
1 « 1 éven aluli sertés ..............   025 «
1 « csikós kancza...............................  1-50 «
1 « egy évesnél idősebb csikó vagy ló 1-00 «
1 « egy évesnél fiatalabb elválasztott

c s ik ó ...................................................  0-50 «
1 drb. öszvér, vagy szamár ...........  1-00 «

Ezen arányszámok figyelembevétele m ellett:

a) az erdőtisztek összesen 9-5 (Kilenczegészöttized) ;
b) az altisztek és szolgák, valamint az erdőlegények, 

segéderdőőrök és napibéres erdőőrök összesen 5-5 (Öt 
egészöttized) normáljószágot legeltethetnek az erre a 
czélra kijelölt területeken.

Megjegyzem, hogy az ekként megállapított számú 
normáljószágokból:

a) az erdőtiszteknél 4'5 normál jószág kizárólag csak 
sertésekre és 5-0 az egyéb fajú állatokra,

b) az altisztek stb.-nél pedig 2'5 normáljószág a serté
sekre és 3-0 az egyéb fajú állatokra vonatkozik.

Nem engedhető meg tehát, hogy egyes illetményesek 
ezen megállapítástól bármily tekintetben is eltérjenek. 
Ebből folyólag az utóbb részletezett normáljószág mennyi
séget meghaladó számú sertést makkoltatni, vagy más 
fajú állatot legeltetni szigorúan tilos még azon esetben is, 
ha ezzel szemben az alkalmazottak megfelelően kevesebb 
számú más fajú lábas jószág, illetve sertés részére vennék 
igénybe legeltetési (makkoltatási) jogosultságukat.

Ezen rendelet azonnal hatályba lép.
Budapest, 1916. évi június hó 2-án.

A minist,er helyett: 
Bartóky, s. k.

államtitkár.

V áltozások az erd észeti szo lgá lat köréből.
( K é r j ü k  a z  u r a d a l m a k  t. v e z e tő s é g e i t ,  h o g y  e i 'd é s z e t i  l é t s z á 

m u k b a n  b e á l ló  v á l to z á s o k r ó l  a  s z e r k e s z tő s é g e t  é r t e s í t e n i  

s z í v e s k e d j  e n e k .)

Ő császári és apostoli királyi Felsége Bécsben, 1916. évi július 
hó 8-án kelt legfelsőbb elhatározásával a vöröskereszt-egylet körül 
kifejtett különösen buzgó és eredményes működésével szerzett kiváló

érdemei elismeréséül Földi János nyugalmazott miniszteri tanácsosnak, 
magyar vöröskereszt-egyleti főmegbizott-helyettesnek a Lipót-rend 
lovagkeresztjét méltóztatott legkegyelmesebben adományozni.

Földmivelésügyi magyar minisztérium előterjesztésére folyó évi 
június hó 1-étől számítandó joghatálylyal a VI. fizetési osztályba a rend
szeresített illetményekkel kinevezem : dr. Kövessi Ferenczet, a sel- 
meczbányai bányászati és erdészeti főiskola II. osztályú rendes tanárát
l. osztályú rendes tanárrá és Jankó Sándort a selmeczbányai bányászati 
és erdészeti főiskola II. osztályú rendes tanárát főerdőtanácsosi minő
ségben I. osztályú rendes tanárrá.

Kelt Bécsben, 1916. évi július hó 16-án.
Ferencz József s. k.

Báró Ghillány Imre s. k.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter, a m. kir. belügyminiszterrel 
egyetértőleg a hadműveletek folytán elpusztult vagy megrongált köz
ségek belsőségei rendezésének intézésére az elhunyt Téglás Károly 
miniszteri tanácsos helyébe Sáros vármegye hártyái, felsővízközi és 
girálti, Zemplén vármegye sztropkói, mezőlaborezi, szinnai és homon- 
nai, Ung vármegye nagybéreznai s Máramaros vármegye ökörmezői, 
tisza völgyi és mára marosszigeti járásainak területére kormányhatósági 
megbízottként Kovács Gábor m. kir. főerdőtanácsost és további helyet
teséül az eddigi helyetteseken kívül Sáros és Zemplén vármegyék 
érdekelt járásainak területére Szántó Mihály m. kir. erdőtanácsost 
küldötte ki.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter, Téglás Károly miniszteri 
tanácsos elhalálozása folytán a pusztulást szenvedett kárpáti közsé
gek újraépítésére szervezett állami akczió összes ügyeinek központi 
vezetésével Kovács Gábor m. kir. főerdőtanácsost bízta meg.

E czélból az elhunyt Téglás Károly miniszteri tanácsoshoz beosz
tott Szilágyi Ernő m. kir. segéderdőmérnököt is nevezett mellé osz
totta be.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Nemes Károly
m. kir. főerdőtanácsost Tótsóvárról Kolozsvárra s megbízta a kolozs
vári m. kir. erdőigazgatóság vezetésével.

•

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Gründl Gyula m. 
kir. erdőtanáesost Miskolczról a lugosi m. kir. erdőigazgatóság központi 
szolgálatához Lúgosra. — Huszár Pál m. kir. főerdőmérnököt pedig 
Máriaradnáról Miskolczra.

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Babos József m. 
kir. erdőtanáesost Zólyomlipcséről Beszterczebányára a besztercze- 
bányai erdőigazgatóság központi szolgálatához, — Medveczky Ernő 
m. kir. erdőtanácsost pedig Beszterczebányáról Budapestre a veze
tése alatt álló minisztérium erdészeti (I —B.) főosztályába.

*

Am. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Béky Albert m. kir. 
főerdőmérnököt Budapestről a kolozsvári m. kir. erdőigazgatóság 
központi szolgálatához Kolozsvárra, Beyer Jenő m.kir.fóerdőmérnököt 
pedig Nagybányáról Budapestre, a minisztérium erdészeti (I —B.) 
főosztályába.

Előfizetési díjak  nyugtázása.

Az 1916. évi julins hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Ptaesek Rezső 6. — , Lugosi erdőig. 316.—, Orsovaierdőhiv. 172.—, 
Gödöllői erdőhiv. 136.—, Mármarosszigeti erdőig, hd. 19.80, Zsar- 
nóczai erdőhiv. 124.—, Lippai főerdőhiv. 200.—, Gróf Andrássy S. 
urad. hd. 16.95, Szatmári püsp. hd. 45.55, Kucely Gyula hd. 5.80, 
Mezey Károly hd. 2.75, Németh István hd. 2.—.
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1 koronát jizíttek: Saári Mihály, Blaskó Sándor, Tomasevics
Szvetozár, Bakó Dezső, Falczigy István, Hollósy Árpád, id. Szanyi 
Gyula, Vohradnyik Vilmos, Branda János. , P*-

2 koronát fizettek: Barnóezky István, Merreider István, Tóth 
Mihály, ifj. Koós István, Szabó József, Lakatos János, Wincze János, 
Panucza István, Nischy Lajos, ifj. Kulics János, Ladányi Frigyes, 
Matyaczkó Dezső, Prónay Béla, Sándor Gyula, Szabó Géza, Szabó 
József, Várjon Géza, Butács Gyula, Kaszás János, Klepp Ferencz, 
Széles Gábor, Bencze Vincze,, Gavalik Sándor, Granzer Jenő, Haller 
János, Keller József, Kiss Béla, Klingvoszky János, Kucky Gyula, 
Gigler Ferencz, Gubriánszky János, Molnár Bálint, Molnár Sándor, 
Dudák Albert, Lambert Gyula, Vermes István, Kiszel András, Bánó 
Imre, Lutter Sándor, Szabó János, Zsidó Mihály, Jantyik József, 
gróf Pálffy János erdőhiv., Tótsóvári erdőbiv., Antos József, Syllaba 
Ferencz, Babos István, Regenye Ferencz, Kremper József, Pudleiner 
Gyula, Kerekes Pompeus, Molnár István, Simon Károly, Kazán 
Ferencz, Repiczky Gusztáv, Holya János, Szobák Ferencz.

3 koronát fizettek : Németh József, Vajka János.
4 koronát fizettek: Rőtth László, Genczy Imre, Stummer István, 

Kondor Imre, Engli Vilmos, Farkas István, Steuka Lajos, Bocskay 
József, Beznitza József, Dengó András.

S zerk esztő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tjav íto tt lakczím m iatt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
átjav ításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
b e je len tett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk

Sz. F. 1. Kérdésére csak az a gyáros tud feleletet adni, a kitől a 
fegyverét vette. A legkomolyabban figyelmeztetjük, hogy a lőporok
kal ne kísérletezzen, mert abból súlyos bajok származhatnak, hanem 
kérdezze meg a gyárost, hogy fegyvere füstnélküli lőporra be van-e 
lőve s ha igen, milyen lőporból, mennyit kell vennie. Ha pedig fegyve
rét kéz alatt vásárolta, úgy egy megbízható gyárba küldje el a fegyvert 
belövés végett. 2. Előfizetése szeptember végéig van rendezve.

L. A kincstári erdőlegényeknek irodaátalányuk nincs ; de ha 
védkerület ellátásával vannak megbízva, az erdőőröket megillető 
évi 4 kor. irodaátalányt részükre is ki szokták adni.

A 10 fillért a lap javára bevételeztük.
Z. N. Az 1907. évi III. t.-cz. 8. §-a értelmében köteles eltűrni, 

hogy az iparvasutat az ön kertjén vezessék keresztül. Természetes 
azonban, hogy a vasút köteles az általa igénybe vett területért kár
pótlást fizetni, vagyis vagy meg kell vásárolnia az általa igénybe vett 
területet, vagy pedig azért használati díjat (haszonbért) kell fizetnie. 
Legtanácsosabb a használati díjra nézve a vasúttal békés úton meg
egyezni, a mi ha nem sikerül, a bíróság megindítja a kisajátítási eljá
rást s a bíróság állapítja meg a vasút által fizetendő kártalanítási 
összeget. A helyi viszonyok ismerete nélkül bajos a haszonbér össze
gére nézve nyilatkoznunk. Követelheti ezenfelül, hogy a vasút az ön á t
vágott kertjét a vágányok mentén mindkét oldalon bekerítse, hogy a 
vágányokon keresztül a levágott kertrészletbe átjárót építsen, sőt 
a levágott kertrészlet nehezebb és körülményesebb megmunkálása 
czímén is kérhet némi kárpótlást.

T. A. Az erdőőri szakvizsga letehetésének egyik feltétele a 3 évi 
erdészeti gyakorlati szolgálat. Az, hogy ezt a gyakorlati szolgálatot 
mikor szerezte meg, teljesen közömbös s így nincs akadálya annak, 
hogy a szakvizsgát akkor tehesse le, a mikor katonai kötelezettségé
nek is már eleget tett.

R. N. A polgári hadiérdemkereszt, a polgári érdemek méltatására 
hivatott hatóság előterjesztése folytán azoknak fog adományoztatni, 
a kik a  mostani háborúval kapcsolatban kiváló buzgalommal és áldo
zatkészséggel teljesítettek a polgári és a gazdasági élet terén különösen 
hasznos, közérdekű és kitüntetésre méltó szolgálatot. Az egész alap
szabályok közlésére helyünk nincs s csak még azt tudatjuk, hogy az 
új polgári hadiérdemkeresztnek négy osztálya van, oklevél nem jár 
vele, de azok, a kik ezt a kitüntetést megkapják, attól a hatóságtól, 
a mely a kitüntetésre ja vaslatot tett, okiratot kapnak a kitüntetésről.

j ü  j ÁLLÁSKERESLET ÉS KÍNÁLAT j gj] j

3 2  é v e s  erdőőr, a ki a külső erdőkezelésnél, vala
mint az irodai teendők végzésénél teljes jártassággal bír, 
magánerdőuradalomnál mielőbb állást keres. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. (íl)

4 7  éves , nős, róm. kath., családos, ép, egészséges, 
hadmentes erdőőr, ki az összes erdészeti és vadászati 
teendőkben, valamint a vadtenyésztésben is teljesen jártas, 
a mikről bizonyítványai tanúskodnak, nagyobb uradalom
ban erdőőri, esetleg vadőri állást keres. — Jelenleg 
mintagazdaságban vagyok alkalmazva mint munkafel
ügyelő. — Czímem: Bajgár János, Váczszentlászló, társ. 
major, u. p. Túra (Pest megye). (10)

N égy közép isk o lá t végzett, magyarul és tótul 
beszélő fiatalember uradalom, vagy valamelyik állami 
erdőhivatalhoz gyakornokul ajánlkozik. Az állást bár
mikor elfoglalhatja. Czíme : Bakó Dezső, Sátoraljaújhely. 
(Csalogány-utcza 11. szám.) (12.)

E rdészi, fővadászi állást keres 52 éves, nős, 
r. kath., erőteljes, szakiskolát végzett fővadász. Jelenlegi 
állását az uradalom parczellázása miatt hagyja el. Szak
májának minden ágában tökéletes jártassággal bír, a 
miről 24 éves szolgálati bizonyítványa tanúskodik. Czíme 
a szerkesztőségnél megtudható. (i4.j

V adászi állást keres november vagy december 1-re, 
a kis- és nagyvad tenyésztésében több évi gyakorlattal 
bíró egyén, a ki magyarul és németül is tud. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. (13.)

5 0  é v e s ,  róm. kath., szakvizsgával biró, felesketett 
erdőtiszt, beszéli a német, román, szerb, horvát és tót 
nyelveket tökéletesen, igazolt gazdatiszt, úgy az erdészet, 
valamint a gazdaság ágazataiban sok évi tapasztalatai 
folytán azonnalra vagy legkésőbb szeptember 1-re állást 
keres. Ép, erős és egészséges, hadmentes. Czíme a 
kiadóhivatalban. ,8

5 0  é v e s ,  nős, egy gyermek atyja, róm. kath., erő
teljes, hadmentes, szakvizsgázott erdőőr, ki jelenleg nagy 
uradalomban mint fővadász van alkalmazva, október, 
esetleg szeptember hó 1-ére állást keres. Beszél magyarul, 
németül, tótul és románul. Esetleg cserélne állást olyan 
erdőaltiszttel, a hol nagyobb erdőkezelés és nagy vad- 
tenyésztés van, ha az állás tehermentesebb is. Jelenlegi 
állásom kevés, .kisebb erdő, többnyire sik vadászterület. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (i5)

| ü ! H I R D E T É S E K  jí ü |
2598/1916. szám.

P ályázati h irdetm én y. Az ungvári m. kir. fő- 
erdőhivatal pályázatot h irde t: 2 (kettő) főerdőőri és 
előléptetés esetén 4 (Négy) erdőőri állásra.

A pályázati kérvények 1916. évi augusztus hó 31-ig 
az alulírt főerdőhivatalná! nyújtandók be.

Részletes pályázati feltólelek ugyanott díjtalanul 
kaphatók.

XJngvár, 1916. évi július hó 26-án.
(5.) M. k ir. Főerdőhivatal.
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1915 1916. szám.

K avics é s  hom ok term elési jog bérbeadás.
A nagymarosi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó 635 k. 
h. kiterjedésű szigetmonostori nagy és kis Dunameder- 
ben a kavics- és homoktermelési jog, kizárólag zárt 
írásbeli ajánlatok mellett, nyilvános versenytárgyaláson 
bérbeadatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi szeptember hó 6-án 
déli 12 óráig a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál nyúj
tandók be, és ugyanott 1916. évi szeptember 7-én d. e. 
10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

Az árverési és szerződési feltételek a gödöllői m. kir 
erdőhivatalnál és a nagymarosi erdőgondnokságnál meg
tekinthetők, ajánlati űrlapok és borítékok ugyanott szerez
hetők be.

Kikiáltási ár, mint évi bérösszeg 3020 kor. Leteendő 
bánatpénz 302 kor.

Kelt Gödöllőn, 1916. évi július hó 30.
(6.) 31. kir. Erdőhivatal.

E la d ó  egy vérebbel keresztezett foxterrier és egy 
1 1 i éves sárgaszörű vizsla, aportéroz és keres. Érdeklő
dők forduljanak Németh István erdőőrhöz. Nagydudor, 
Veszprém megye. (*.)

Két darab kifejlett, fiatal, élő uhú darabonként 
50 koronáért eladó. Czím : Czidor Jáno9 m. kir. erdőőr 
Hunyad megye u. p. Zám. Pozsga. <;9.n.i.)

2471 1916. szám.

T ö lg y r ö n k ő  e la d á s .  A visegrádi m. kir. erdő
gondnokság lepenczei dunaparti rakodóján készletezett 
404 drb 96‘87 m3 tölgyrönkő VL eladási csoportban zárt 
írásbeli ajánlatok mellett, nyilvános versenytárgyaláson 
eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi szeptember hó ! 
4-én déli 12 óráig a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál . 
nyújtandók be és 1916. évi szeptember hó 5-én d. e. 
10 orakor az erdőhivatalnál nyilvánosan bontatnak fel. í

Az eladási csoportokról, kikiáltási árairól és leendő : 
bánatpénzekről szóló kimutatás, továbbá árverési és ! 
szerződési feltételek, valamint ajánlati űrlapok és bori- j 
tékok a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál és a visegrádi 
m. kir. erdőgondnokságnál szerezhetők be.

Kelt Gödöllőn, 1916. évi júlins hó 31-én.
(7.) 31. k ir .  E r d ő h iv a ta l . i

A nagytapolcsányi járás főszolgabirájátóL 
5988/1916. szám.

P á ly á z a t i  h i rd e tm é n y . Nyitra vármegye nagy
tapolcsányi járásban Radosna székhellyel rendszeresített 
védkerületi erdőőri állás megüresedvén, arra ezennel 
pályázatot nyitok.

Ezen állással összesen 860 korona javadalmazás 
élvezete van egybekötve, mely havi részletekben az erdő
birtokosok által szolgáltatik ki.

A kérvényhez, mely a nyitrai m. kir. járási erdő
gondnokságnál legkésőbb a folyó évi augusztus 28-ig

nyújtandó be, pályázók a közetkező okmányokat tartoz
nak mellékelni: 1. illetőségi bizonyítványt, 2. szak
vizsgálati bizonyítványt, 3. erkölcsi bizonyítványt,
4. egészséges, edzett, erős testalkatot, jó halló-, látó- 
és beszélőképességet igazoló tisztiorvosi bizonyítványt,
5. nyelvismeretükről és eddigi alkalmaztatásukról tanús
kodó bizonyítványt.

Kellően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem 
vétetnek.

Az állás folyó évi augusztus hó 28. napján délelőtt 
9 órakor hivatalos helyiségemben választás útján fog 
betöltetni s a megválasztott erdőőr szeptember hó 1-től 
tartozik szolgálatba lépni.

Nagytapolcsány, 1916. július hó 12-én.
(2.) 3larkovics főszolgabíró.

2330 1916. szám.

F ö ld fe s té k b á n y a  b é r b e a d á s .  A budakeszi-i 
m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó kincstári földfesték
bánya kizárólag zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyáláson bérbeadatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi augusztus hó 
20-án d. u. 6 óráig a budakeszi-i m. kir. erdőgondnok
ságnál nyújtandók be és 1916. évi augusztus hó 21-én 
d. e. 9 órakor az erdőgondnokságnál nyilvánosan bon
tatnak fel.

Az árverési és szerződési feltételek a budakeszi-i 
erdőgondnokságnál megtekinthetők; ajánlati űrlapok és 
borítékok ugyanott szerezhetők be.

Évi bérösszeg mint kikiáltási ár 3000 kor. Leteendő 
bánatpénz 300 kor.

Gödöllő, 1916. évi július hó 24-én.
31. k ir .  E rd ő h  i  va ta l.

VADGESZTENYE ÉS TÖ LG YM AKK
vagy ezek hulladéka m egvételre kerestetik .

Ajánlatok HAJDÚ MIKSA czímre (5.ILI.
Budapest, Vm. kér. Népszínház-utcza 19. szám kéretnek.

X  Egy fillért se áldozzon a méhészetre, ♦
♦  m íg el nem olvassa ♦

\ A MÉHEK ÉLETEI
« ♦
♦  czímü könyvet, mely a Boczonádi-kaptár és rendszer teljes ♦
«  ismertetését, az egész éven át előforduló munkák leírását +

és az általános alapismereteket tartalmazza ; mely világos- J  
ságot áraszt a sötétségben, útm utatást 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, kaptáruk, kasok és mindennemű J  
méhészeti tárgyakról árjegyzéket és mutatványszámot ingyen ♦  
és bérmentve küld ♦

a .Méhészet, kiadóhivatala {
Ú jp est, Széch e n y i-  u tcza  7. sz. ♦

Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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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,
m. kir.föerdőtanácsos. TULAJDONOS ÉS KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET.

Negyed évre______ 1 K.
Egyes s z á m ___ 20 f.
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tik. — Az egész oldal négy 
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T A R T A L O M .

A gombázásról. (Zier Árpád.)
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
A hadvabonult kincstári erdészeti altisztekről.
A vitézségi érmek birtokával egybekötött havi pótdíjak utalványozása. 

Gazdasági tanácsadó: Méheim újabb rendszerű betelelése. (Ignácz 
Sándor.) — A csibék osztályozásáról. (Bászel Elek.)

Különfélék : A húszfilléres nikkelérmek bevonása. — Hírek a hadba- 
vonult kincstári erdőtisztekről. — Jutalom a szökevény hadi
foglyok elfogásáért. — Szökevény hadifoglyok.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.

Előfizetési díjak nyugtázása.

Szerkesztői üzenetek.

Tárcza. Az őrségből. (Zier Árpád.)

A g o m b á z ás ró l.

Az immár két év óta dúló háború következtében fel
lépett általános és folyton fokozódó drágaság sok oly 
dolog megbecsülésére tanított, melyet eló'bb a régi 
bőséges világban alig vettünk számba.

így vagyunk a gombával is, melyet eddig inkább 
inyenczcsemegének tekintettünk, jelenleg azonban igen 
értékelt tápanyag. Különösen Németországban és Ausztriá- 
ban igyekeznek a gombát népélelmezési tömegczikké 
tenni.

Röpiratokat, népies gombaismertető könyveket adtak 
ki, gombameghatározó állomásokat létesítettek, hol néhány 
fillérért a szedett gombákat átvizsgálják, vagy pedig az 
egyes gombák mineműségéről felvilágosítást nyújtanak; 
újságokban és szaklapokban igyekeznek a gombafogyasz
tást és gyűjtést népszerűvé tenni.

fogyasztás ellen erdészeti szempontból kifogás nem 
emelhető, sőt kívánatos, hogy az erdei melléktermék 
minél inkább értékesíthető legyen, nem mintha ez által 
a birtokos számottevő jövedelemhez jutna, hanem az 
erdészeti és vadászati személyzet családtagjai, a leg- 
hivatottabb gombagyűjtők számára nyílna meg új és igen 
jó  jövedelmi forrás.

De kifogásolható a .gombagyűjtés módja és maguk a 
mostani gyűjtők. A külső szolgálatot végző erdészeti és

vadászati személyzet a megmondhatója, hogy gombázás 
ürügye alatt mi minden történik, hány gyanús elem, fa- 
tolvaj, vadorzó, tojás-szedő, erdei kártevő csavarog az 
erdőben ; de a lármás társaságok se szolgálnak örömünkre 
és hasznunkra. Nagyon jogosult ezért egyes erdőbirtoko
soknak az az eljárása, hogy a gombázást erdeiben meg
tiltja, vagy csak igazolvány váltása mellett engedi meg. 
A napilapok tévesen, a helyzet teljes félreértésével igye
keznek az ilyesmit lelketlenségnek, könyörtelen szív
telenségnek feltüntetni, pedig ez az eljárás nemcsak 
erdészeti és vadászati szempontból jogosult, de érdeke 
ez magának a gombatermelésnek és fogyasztásnak, vala
mint a komoly gombaszedőknek is.

A laikus gombaszedők rendesen csak 2—3 fajta ehető 
gombát ismernek, azt is csak felületesen és minden útjokba 
kerülő általuk nem ismert vagy mérgesnek gondolt gom
bát egyszerűen felrúgnak, részben bosszúságból, hogy 
olyan sok «mérges» gombát találnak és csak néhány 
vargányát, róka-gombát (nyuliczát), vagy csiperkét; 
ezzel a három fajtával rendesen ki is merült a gomba 
ismerete. Ezért részint lustaságból, mert nem akar le
hajolni, hogy közelebbről megvizsgálja a gombát, részben 
jóhiszeműleg, hogy megsemmisíti a «mérges» gombát, 
felrúgja azt, teljesen félreismerve a gomba fejlődésének 

j menetét, mert hiszen ahhoz, hogy a gombát kiirtsa, nem 
I elegendő a gomba szárának eltörése, hanem az alatta levő 
! fészek kiirtása is szükséges volna. Ezzel a szokással azon

ban számos élvezhető gombától fosztja meg a gomba
ismerőt és fogyasztótársait.

Téves az a hiedelem, hogy a gombafajok legnagyobb 
része mérges és csak néhány fajta ehető. A valóság az, 
hogy alig van egy tuczat mérgesgomba faj, ellenben 
körülbelül tízszer annyi élvezhető és körülbelül ugyan
ennyi fajta közömbös, azaz nem mérges, hanem íze, 
szaga vagy fás, szívós volta miatt élvezhetetlen.

A mérges gombákat minden gombaszedőnek ismernie 
kellene. Sajnos azonban, hogy olyan általános ismertető
jel, mely az összes mérges gombáknál közös volna, nincs, 
így például nem áll az, hogy mérges az a gomba, a mely 
megtörve színét változtatja, kékes, feketés lesz, mert 
egyebek között az érdesnyelű tinorú (fehér vargánya) 
gomba is eltörve vagy felvágva pirosas, vagy kékes, 
megszárítva pedig feketés lesz, pedig igen jó, ehető gomba ;© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.
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viszont pedig vannak mérges gombák, melyek eltörve 
nem feketédnek meg.

Téves az a felfogás is, hogy a mely gombafajták 
kukaczosak vagy csigák által megrágatnak, nem mérge
sek. Megtámadják ezek a mérges gombákat is a'nélkül, 
hogy ártalmukra lenne, akár csak a kecske, mely minden 
káros következmény nélkül fogyasztja még nagymennyi
ségben is azokat a mérges gombákat és növényeket, 
melyek az emberre ártalmasak, sőt veszélyesek volnának. 
Téves az a nézet is, hogy a mérges gombákat csípős vagy 
kesernyés íz jellemzi, mert van egészen jóízű mérges 
gomba és viszont csípős vagy kesernyés ehető. A ki azon
ban ezeket nem ismeri, jólteszi ha óvakodik minden csípős 
vagy kellemetlen ízű gombától. A gomba ízéről úgy 
győződhetünk meg, ha egy borsó nagyságnyit metsző
fogaink között összemorzsolunk és nyelvünk hegyével 
megízlelünk: ilyen kis mennyiség egészségünkre nem 
ártalmas.

Némelyek a tejelő gombákat tartják mérgesnek. Ezt 
legjobban megczáfolja a kenyérgomba, mely oly kevéssé 
mérges, hogy még nyersen is ehető. Ilyen továbbá a j 
fenyőalja gomba (rizike) is, méh’ megtörve narancsszínű 
nedvet bocsájt, mely a törési felületen hamar megszárad 
és zöldesszínű lesz, pedig ez a legkitűnőbb, zamatos éti- 
gombákhoz tartozik.

Az sem felel meg a valóságnak, hogy a só megsárgulna, 
az ezüst kanál, vöröshagyma megfeketedne a mérges
gombától. Ellenben tény az, hogy a gombáknak sósvízben 
való főzése és ezután többszöri tiszta vízben való ki
mosása, áztatása a mérgező hatást csökkenti; van azon
ban olyan gomba is, mely ennek daczára megtartja ere
jét. Ez az eljárás azért nem ajánlható, mert az így kezelt 
gomba tápérték, zamatosság és emészthetőség tekinteté
ben sokat veszít.

TÁRCZA.

Az őrséghői.

Sajátságos érdekes vidék ez az Őrség itt az ország 
nyugati határán. Az ide vetődött idegennek ugyancsak 
van mit nézni és bizony tanulni is.

A milyen változatosak a kisebb-nagyobb hegyek, és 
völgyek, olj’an változatosak az itt élő emberek, állatok 
és növények.

Míg nyugat felé a Stájeralpoknak — gyakran még 
júliusban is hóborította — hegycsúcsait láthatjuk, addig 
kelet felé hullámzó gabonaföldekben gyönyörködhetünk. 
Az erdeire meg épen azt mondta egyik legjelesebb főiskolai 
tanárunk, hogy az már nem is erdő, hanem egy nagy 
botanikus kert.

A cirbolyafenyő kivételével 5 km-es körleten belül 
képviselve van itt az ország összes faneme. A hegy déli 
oldalán a legszebb kocsányostölgyes és szelidgesztenye, 
a másik oldalon ősbükkös. Magyarország legszebb erdei

A mérges gombáktól csak úgy óvhatjuk meg magunkat, 
ha azokat alaposan ismerjük és minden egves fajt bizto
san megtudunk különböztetni az ehetőtől nemcsak színe, 
ize, szaga és alakja után, mert ez a négv ténvező a helyi 
viszonyok szerint néha változik. Ezért tegyük egymás 
mellé a mérges és a hozzá leginkább hasonló élvezhető 
gombát és tanuljuk meg alaposan megkülönböztetni egy
mástól és felismerni a megkülönböztető jelleget.

Ha nincsenek is általános szabályok a mérges gombák 
felismerésére, annál inkább vannak szabályok, melyeket 
a gyűjtésnél szem előtt kell tartanunk, hogy a romlott 
gombák által való károsodástól megóvjuk saját és fogyasztó 
társaink egészségét.

A legelemibb követelmény, hogy csakis teljesen egész
séges gombákat gyííjtsünk. Kissé megrothadtat, penészes 
felületűt, férgeset vagy megvénült, letörve talált gombát sohase 
szedjünk, mert mire haza hozzuk, vagy elfogyasztjuk a 
kis hibák nagyok lesznek, a többi egészséges példánvt is 
megfertőzik, bemocskolják vagy férgessé teszik.

A gyűjtéshez és a szállításhoz legalkalmasabb a kosár, 
mely a nvomódást lehetőleg mégakadályozza és a levegőt 
szabadon engedi közlekedni. Használhatunk a gyűjtéshez 
vászonzacskót is, de akkor a fenekére és a szájára helye
zünk egy-egy faabroncsot oly módon, hogy tulajdonkép 
egy vászonhenger keletkezzék. Ennek főként az az előnye, 
hogy kisebb helyen elfér és nem oly feltűnő a hordása, 
mint a kosáré. Hátizsákba csak úgy vigyünk gombát, 
ha abba előbb egy dobozt vagy ládikát helyeztünk el.

Csak olyan gombát gvűjtsünk, melyet feltétlenül jónak 
ismerünk. Ne áltassuk magunkat, hogy majd otthon 
tüzetesen megvizsgáljuk a kétes gombát, mert hazajövet 
fáradt lévén, erről megfeledkezhetünk. De könnyebb is 
a termőhelyén végezni a megkülönböztetést, mintha már 
a gomba le van vágva.

fenyő-állományait itt találhatjuk. 200—300 m tengerszin- 
feletti magasságban lucz-, jegenye-, vörösfenyő állabok, 
melyeknek törzsei 30 m haszonfát adnak. Sehol annyi 
megtelepült külföldi fanem, mint itt.

Az éghajlati viszonyok az erdőre a lehető legkedvezőb
bek. A levegő állandóan páratelt; eső tán több van a 
kelleténél (különösen a múlt évben). Itt nincs karma t- 
nélküli nyári reggel, mint az Alföldön, nincsenek tartós 
szárazságok, mint a délvidéken vagy nagy hidegek, mint 
északon.

Hogy a fakereskedelemben nem játszik oly nagy sze
repet, mint Felsőmagvarország, Erdély vagy Horvát- 
Szlavónia, az onnét van, hogy aránytalanul sűrűbb népes
ségű és fáját nagyrészt maga fogyasztja vagy közvetítő 
kereskedők kizárásával közvetlenül a fogyasztóhoz ju t
tatja.

A mily változatos az erdő, oly változatos a benne 
levő vad is.

Ugyanazon birtok határában fáczánvadászat alkal
mával 4—5 ezer fáczán kerül terítékre, míg szarvas- 
bőgéskor 9—10 kg.-os trófeákat szerezhet a vadász. — 
Még zerge is el-eltéved néha erre. Dombrovszky szerint
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A gombákat mindjárt szedéskor tisztítsuk meg. Ezáltal 
megakadályozzuk, hogy egymást bemocskolják s így 
észre is vesszük, hogy férgesek-e, ami ha csak kiemeljük 
ci gombákat és nem vágjuk le a földes szárat, különösen 
a galambicza fajtáknál, könnyen elkerüli figyelmünket. 
A nyálkás felületűeket csavarjuk papírba, nehogy a többiek 
kinézését rontsa.

Hazajövet, ha nem dolgozzuk fel a gombákat azonnal, 
a mi a legajánlatosabb, úgy rakjuk ki száraz, hűvös, szel- 
lős helyre úgy, hogy egymást ne nyomják és a levegő át
járhassa. Legegyszerűbb erre a drótfonatú rosta vagy szita.

Ne gvűjtsünk esőben vagy közvetlen eső után, se 
pedig olyan fiatal gombát, a melyet fejletlensége miatt 
nem tudunk biztosan meghatározni.

A használatra nézve megjegyzem, hogy az összes 
gombákat, a melyeket le lehet bántani, bántsuk le és 
pedig nemcsak tisztasági, hanem egészségi szempontból is.

A gombákat lehet sütni, főzni, kirántani, főzeléknek-, 
mártásnak-, paprikásnak, salátának használni. Lehet 
szárítani, lisztté törni, eczetbe eltenni mint az uborkát, 
besózni mint a káposztát, befőzni mint a gyümölcsöt, 
zsírba, vajba eltenni, légmentesen záró üvegekben kon
zerválni. de nem ajánlatos a (jómba maradékételt felmelegí
teni vagy másnapra eltenni.

A készítésnél használjunk bőven fűszert, sót, paprikát, 
borsot, petrezselymet, hagymát, eczetet vagy czitromot. 
Ez az emésztést is elősegíti. Ugyan e czélból egy kevés 
szódabicarbona is ajánlatos. Mennél több fajta gombából 
készül az étel, annál izletesebb.

A gombát, gomba hulladékot szívesen fogyasztják a 
sertések és a baromfi is ; az utóbbiak különösen á gombá
ban levő kukaczokat. Ismerek erdőőrt, ki süldőit egész 
nyáron és ősszel gombával etette, különösen a nagy 
mennyiségben előforduló paprikagombával.

Végül a mérgezésekre vonatkozólag megjegyzem, hogy 
a legveszélyesebb a sampionhoz hasonló gyilkos galócza, 
melvnek élvezése többnyire halálos kimenetelű, még pedig 
azért, mert hatása rendesen csak 12 18 órával a fogyasztás 
után szokott hekövetkezni, tehát midőn a méreg már a 
vérbe átment. A többi gomba, a légyölő galóczát és a 
sátángombát, kivéve, jóval ártalmatlanabb. A rosszullét 
már 2—-Bóra múlva jelentkezik és fejfájásból, szédülésből, 
hányásból, hasmenésből, ájulásból, görcsökből áll. Ily eset
ben. az orvos megérkeztéig, használjunk bőségesen has
hajtó és hány tetőszereket. Kitűnő orvosság a mérgezé
seknél a tanúin (csersav), melyet azonban csak a has
hajtó és hánytatószerek hatása után szabad alkalmazni. 
Fentebbiekben csak a gomba gvűjtéke és használata 
körüli tapasztalukat foglaltam össze ; a gomba természet
rajzát illetőleg, melyet minden gombaszedőnek ismernie 
kellene, ajánlom nemrég elhunyt egyik legjelesebb erdé
szünk. Fekete Lajos «Népszerű erdészeti növénytani) című 
művének első füzetét. Zier Árpád.

A vö lgyzárók  h a lásza ti h aszn osítása .
Ir ta :  Simonffy Gyula. (Folytatás.)

A völgyzárók halászata és annak eredményei. A völgy
zárók halászati üzeme és- gazdasági viszonyai igen válto
zatos képet nyújtanak. Az üzem a hol ezidőszerint 
egyáltalán rendszeres üzemről lehet szó kiterjed hol az 
egész vízhálózatra, hol csupán a völgyzáró mederterüle- 
tére, tehát a gátudvarra. A népesítés is hasonlóan történik. 
Az értékesítés bérletben, házikezelésben, a halászat sport
szerűen horoggal, vagy különböző nemű hálóval (húzó
háló, tükörháló) es varsával történik.

A 120. lapon közölt táblázatból kiolvashatók a west-

Felső-Eőr vidékén dörög legkorábban a siketfajd. Nyír
fajd és császármadár is kerü l; erdei szalonkából csak 
Horvát-Szlavonországban van nagyobb bőség, mint itt. : 
Kijut a víziszárnyasból is elegendő.

így vagyunk a lakossággal is.
Van itt tősgyökeres kálvinista magvar, evangélikus 

német és katholikus horvát külön-külön, szomszé
dos falvakban, de együtt is. A falu végén ott van
nak a czigányok. (A községi erdőkben ezek végzik az 
áterdölést, de csak úgy. patriarchalisan a maguk szám
lájára.)

A magyar falvak fagerendás, fehérre meszelt házainak 
homlokzatán az évszám alatt ott büszkélkedik az NS 
Imreh Mihály. T. i. hogy ott lakik Nemes imreh Mihály.
A falunak csaknem összes lakói nemesek. Az öregeknek 
még most is kipirul az arczuk, ha a megyei gyűléseket | 
és választásokat mesélik, a hol «döntő» befolyással bírt 
a fokos, meg a jó torok, az utóbbira pedig a jó balaton- | 
melléki borok.

A német községek kapui felett pingált virágos koszo
rúban az évszám és a név kezdőbetűi ; a legtöbbjén 
ezenfelül még egy kis versike :

«Gott beschütze dieses Háus 
Die da gehen ein und aus.»

M agyarul:
Isten oltalmazd e házat 
Az itt ki- és bejárókat.

Az egyiken pláne ezt az arany mondást lehet olvasni :

«Gott schütz und segne dieses Haus,
Dass Arzt und Advokat bleibt aus.
Bewahr uns Gott von Unglückszeit 
Von Maurer und von. Zimmerleit.
Den wo die Leit sind zu finden,
Da fangt dér Geldsack an zu schwinden.»

Magyarul:

Isten nyújts e háznak áldást és védelmet,
Tarts távol tőle orvost és ügyvédet.
Övd meg minden sorscsapástól 
Kőművestől és az ácstól,

1 Mert a hol ezek találhatók,
Megfogynak a pénzeszacskók.

A földmívesnép 'szereti az erdeit és azokat kiválóan 
gondozza. Jelentős a szerepe az itteni népszokásokban is. 
Olyan «májusfákat» állítanak itt a legények szívük válasz-
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fáliai völgyzárók halászatának fontosabb adatai. Ezen 
táblázat 3-ik rovatában előforduló egyszeri kiadások kö
zött fordulnak elő a völgyzárók létesítése alkalmával épí
te tt halászati berendezések, minők a meder különböző 
helyén épített töltések, zárórácsok, illetve sodronyfona
tok, költőházak, ivadéknevelő • tavak, a hálók költségei 
stb., az évről-évre előforduló kiadások között, a karban
tartási költségek, a gátöv és napszámosmunkák költségei 
stb. természetesen mindenütt más és más arányban. Az 
adatok csak megközelítő pontosságúak, mert a rendszeres 
feljegyzések helyenként hiányoztak, illetve megbízható 
adatok gyűjtését a körülmények (bérlet stb.) kizárták.

Ha ezen kimutatásból a Fülbaka-völgyzáró kedvező 
jövedelmezőségi adatait kikapcsoljuk - mint a melynek 
halászati haszonélvezetéért az egyik halászati társaság 
igen magas bért iizet — akkor a többi völgyzáróra nézve 
megállapíthatjuk, hogy évente és hektáranként 2-2—16 kg. 
halat, értékben pedig 9—80 márka jövedelmet hoztak. 
Thienemann azt állítja, hogy ez igen kevés még akkor is, 
ha figyelembe vesszük, hogy a völgyzárók rendszeres halá: 
szati üzeméről tulajdonképen csak 10 éve lehet szó. Hason
lók az erdmények a többi németországi völgyzáróknál is. 
így pl. a' remscheidinál 1094—1906 közt 15 kg. =  45 M., 
1907—1909 közt 9 kg. =  30 M., a solingeninél 5 kg. =  
13 -15  M*

A Harz-hegységben fekvő kisebb völgyzárók közül: 
47 évenként és hektáronként 0-5—55 kg. *
18 « « 0-5— 5 «
6 « << 6 -1 0  «
6 « « 10-28  «
1 « « - 5 5  «

halat adott.

* Ez utóbbi 2 völgyzárót magam is megtekintettem.

tottjainak és a kocsmák elé, hogy hasonlónak felállítása 
az Alföldön egész kis vagyont tenne ki.

Régi szokás, hogy ha a községben a .farsang alatt 
egy legény se nősült meg, akkor farsang utolsó napján 
felkerekednek a falu legényei és kimennek az erdőbe 
menyasszonyt keresni. Addig keresnek, míg egy karcsú, 
szép növésű hibátlan lúczfenyőre akadnak. Ez lesz a 
menyasszony. Ezt aztán ledöntik, szalagokkal, miegy
mással felcziczomázzák, aztán valamennyien nekiesnek 
és gallyainál fogva nagy kurjongatás közt bevonszolják 
a faluba. Az első házaknál már vár a rezesbanda, meg 
az egész falu apraja-nagyja, úgy kísérik a fát hurczoló 
legényeket a főtérig, a hol különböző beszédek kíséretében 
a menyasszonyt elárverezik. A befolyt összeget aztán 
hűségesen elmulatják. Szabály, hogy csak kézzel szabad 
a menyasszonyt vonszolni. Megtörténik, hogy kapzsiság
ból túlnagy menyasszonyt hoznak (egy esetben 140 K-t 
kaptak érte) és kénytelenek kocsit, lovat igénybe venni. 
Van akkor mit hallgatni a legényeknek, hogy olyan 
menyasszonyt választottak, a kivel nem bírnak.

Az eőri fuvarosgazda, a mikor egyik fia önállósította ma
gát, adott neki egy pár nehéz (hidegvérű) stájerlovat «kunic-

A 15 kg. évenkénti és-hektáronkénti produkczió tehát 
a többi nem westfáliai völgyzáróknál is már aránylag szép 
eredménynek mondható.

A völgyzárók és természetes tavak halhúshozamának, 
összehasonlítása előtt meg kell jegyezni, hogy az utóbbiakra 
nézve kevés feljegyzés áll rendelkezésre. Brandenburg és 
Pomeránia egyes tavaikból évenként és hektáranként 
30 kg. halat is kihalásznak. A halászati irodalom egysé
gesen 40 kg. átlagra becsüli a tavak hozamát. Schiemenz 
még ezt is kevésnek tarja, véleménye szerint a legmagasabb 
hozadékot 50—60 kg.-ra kell becsülni.

Walter e tavakat a következőkép osztályozza :

I. Igen jó tavak, évenként és hektáranként hozamuk 43 kg.
II. Jó  « ,  « « « 3 0 -4 5  «

III. Közepes « « « « « 1 5 -3 0  «
IV. Gyenge « <■ « « « “ 15 kfrte-

A kedvezőbb átlag kisebb tavakra, békés természetű
halfajokban (ponty) s tápanyagban gazdagabb vizekre 
vonatkozik, úgy hogy a 45 kg.-os átlagot ilyen tavaknál 
már igen magasnak lehet minősíteni.

Ugyancsak Walter a kevésbé jó talajú völgyzárók hoza
mát 10—20 kg.-ra becsüli s azt állítja, hogy a 20—40 kg. 
átlagot leszámítva a kezdő éveket — bajosan adják 
meg még a kedvezőbb viszonyok között létesült völgy
zárók is.

A völgyzárók tehát eddig halászatilag rossz eredményt 
szolgáltattak s így közelről érdekel bennünket az a kérdés, 
hogy mi ennek az oka?

Ha a völgyzáró csekély halhústermésének okait kutat
juk, önkéntelenül is arra gondolunk, hogy talán a völgy
záró vizében nincs annyi táplálék, mint a mennyi nagyobb 
számú hal táplálására elég volna. Kétségtelen, hogy álta- 
lánossságban a természetes tavak haltáplálékban (apró 
állatvilág) gazdagabbak, mint a völgyzárók, mert a mint

tos» szerszámmal, egy szekeret és egy rakomány deszkát. 
Aztán ünnepélyesen átadta az ostort s Isten áldásával 
útnak eresztette. Az új gazda aztán elment a deszkával 
még Fehérvárig is. Visszafelé meg hozott kukoriczát, 
búzát vagy jófajta balatonmellékit. A mióta azonban a 
helyiérdekű vasutat az ország határáig kiépítették, mind
inkább megfogynak a fuvarosgazdák.

Most az őri gazda többnyire már tehenekkel szánt, 
vet és végzi a hordást. A teheneket nem fogja járomba, 
mint az ökröt, hanem fölszerszámozza istránggal, n rn t 
a lovat. De azért 10 liter tejet ád átlag naponta 1 —1 
tehén. Igaz, hogy nem egy gazda személyesen volt kint 
érte Svájczban, onnan hozta borjasan.

Meg is czáfolja az őrség, hogy a magyar nem való 
kereskedőnek, nincs vállalkozási kedve, hiányzik belőle az 
üzleti szellem. Szolgáljon bizonyságul a következő kis eset.

Az őri sz . . .i fűrészmolnárnak egy nagyobb szállít
mányból hiányzik még néhány köbméter lúczfenyő-deszka ; 
széles és csomómentes legyen. Honnan kerítse ő ezt elő? 
Hetek óto járja a környéket ; nincs és nincs. Azaz, hogy 
volna. — A Móra Istvánnak a 160 holdas erdejében volna, 
de hát azzal meg a legutóbbi vásárlásból van még valami
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már említettük, a völgyzáróknál hiányzik az a bizonyos 
partpad (litorál zóna) kiképződós, a mely a növény- és 
még inkább az állatvilág tömeges szaporodásának helyéül

A hadbavoiiult k incstári erdészeti 
altisztekről.

szolgál.
Hogy azonban ennek ellenére az ok nem a táplálék- 

hiányban keresendő, azt abból lehet következtetni, hogy 
a völgyzárókból kifogott halak egytől-egvig mind kitünően 
tápláltak. Ezt a tapasztalatot úgy a völgyzárók halászati 
kezelői, mint a hivatásos halászok egybehangzó állításai 
támogatják. A völgyzáróknál olyan tényezőknek kell tehát 
közrejátszani, a melyek a kedvezőtlen partképződésből 
eredő hátrányokat ellensúlyozzák vagy ’egalább is a leg
kisebb mértékre redukálják.

Lyenek, a mint már említettük, egyrészről a völgyzáró 
nagy vízszintingadozásai. A Glör völgyzárónál 1907-ben 
a vízzel borított terület 21 hektárról leapadt 4-re s így < 
szárazon maradt 17 hektár. A szárazon maradt terület pedig, 
a mint ismeretes. ;i légköri csapadék, a hő, a fagy, a bak
tériumok. a korhadó növényi részek bomlása stb. folytán 
évről-évre feitáródik s termeli azon szerves és szervetlen j  
anyagokat, a melyből a vizek alsórendű és a halak táplálé
kát képező állatvilága' felépül.

Egy másik, a vízszíningadozással összefüggésbe hoz- j 
ható, kedvezően ható körülmény a völgyzáróknál az is, 
hogy az alsórendű állatok téli peték amelyek a fajfenntar
tást közvetítik és a melyeknek létfeltétele épen a száraz 
talajon való maradás és a fagy, a vízszínére hozva a víz 
lassú apadásával a völgyzárók meredek rézsűjén vissza
maradnak, kedvező feltételek közé jutnak s a partoknak 
vízzel való ismételt elbontása után rendeltetésüknek ele
get tehetnek. Természetes tavaknál ez a folyamat a víz 
erős hullámzása folytán - a midőn a téli peték sokszor 
a partra messze kidobatnak kevésbé tökéletesen mehet 
végbe. (Folyt, köv.)

A hadba vonult kincstári erdészeti altisztek sorsáról 
a lapunk 1915. évi 9 -10 ., 15—16., 21 -22. és 1916. évi 
B—4. és 9—10. számában-már közölt híreken kívül újab
ban a következő értesítéseket kaptuk :

a) Kitüntetést kaptak : Rostár József m. kir. erdő
legény. a ki hadbanlét<• óta m. kir. erdőőrré neveztetett 
ki. Zólyomlipcse (Beszterczebánya), póttartalékos, az 
olasz harcztéren szerzett bronz vitézségi érmen kívül a 
II. oszt. ezüst vitézségi érmet : Kolpaszky Ignácz m. kir. 
erdőlegény (Beszterczebánya), tüzér, bronz vitézségi ér
met ; Papp Demeter napibéres m. kir. erdőőr Jósikafalva 
(Kolozsvár), tart. őrmester, II. oszt. ezüst vitézségi ér
met ; Durugy József m. kir. erdőőr (Lippa), tart. szakasz- 
vezető dicsérő elismerést ; Kiss György m. kir. erdőőr 
(Lippa), tart. tizedes, bronz vitézségi érmet : Luka Péter 
in. kir. erdőlegény (Lippa). tüzér tizedes bronz vitézségi 
érm et; Terbancsu András m. kir. erdőőr (Lippa), tart. 
őrmester, bronz vitézségi érmet : Lojzi János m. kir. 
erdőőr Mocsolyástelep (Tótsóvár) tart. szakaszvezető, 
bronz vitézségi érm et; Hinterbuchner Ferencz in. kir. 
erdőőr Ovíz (Tótsóvár). szakaszvezető, II. oszt. ezüst 
vitézségi érmet : Mirkovics György kir. erdőőr (Zagreb), 
tart. őrmester, a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján ; Iíopcsalics Márk kir. erdőőr (Vinkovci), 
tart. őrmester, a koronás ezüst érdemkeresztet a vitézségi 
érem szalagján.

b) Megsebesültek: Bevelaqua Imre m. kir. erdőőr 
(Beszterczebánya); Tálas Ferencz m. kir. erdőlegény 
(Gödöllő) a lábszárán: Puska Pál m. kir. erdőlegény 
Űjhuta (Tótsóvár) tart. szakaszvezető a balkarján, de 
sebéből kigyógyulva, újból a harcztérre került ; Jedinák

eligazít a tlanja. Megígérte neki Móra, hogy a legelső alka
lommal belefojtja a lelket és csak akkor ad az ő részére 
fát, ha a koporsójához kell sürgősen. És a Móra képes rá, 
hogy szavát állja. Mit csináljon? A deszka kell. Különben 
nem mehet a szállítmány. Nagyot sóhajt, felnéz az égre 
és indul <«A zöldfához».

Jól sejtette. Móra ott ül oldalt, előtte kis üveg boróka- 
pálinka. Úgy tesz, mintha nem látná.

Adj Isten, kocsmáros ú r! Hozzál abból a badacsonyi
ból egy literrel. Be aranyos kedvem van!

Erre megszólal már Móra is :
— Majd elmúlik mindjárt! Még egy decivel! — 

Ugv is bevisznek még ma engem a csendőrök emberölésért 
vagy legalább is súlyos testi sértésért.

Azzal olyan szemeket mereget a fűrészmolnárra, mint 
az egyenesen Siementhalból importált tenyészbikája.

Ugyan Móra! Nem olyan fekete ám az ördög, mint 
a hogy festik. Gyere komám, igyál ebből a jóból!

De te még annál is feketébb vagy. Különben még 
ma meggyőződhetsz róla a pokol fenekin.

No de azért ihatsz velem egv pohár badacsonyit, 
lm nem kerül neked semmibe.

Ez az érvelés hat egy kissé, mert Móra zsugori egv 
kicsit, de a badacsonyit azért megiszsza, ha muszáj. Sőt!

— Üzletét akarok veled kötni.
Velem?! -  hördül fel Móra és megint kezdi a 

szemforgatást.
Adok 80 K-t egy m3 gömbfáért szól hamar a 

molnár.
Móra meghökken. A molnár megbolondult — gon

dolja. 18—20 K-nál többet nem kaphat a legszebb 
fűrészrönkért sem, meg hát minek is az a verekedés, 
csak baj származik belőle. No meg a badacsonyi, — 
milyen szép színe van.

— Mennyit?
— 80 koronát.
— És nem csapsz be?

Hát becsaptam már én valakit?'
Arra majd még rátérünk komorodik el újra 

Móra, de azért kiliörpinti a feléje nyújtott badacsonyit.
Aztán hány hold kellene?
No-no! mondja a molnár, azt beláthatod, ha 

én 80 K-val fizetem a keresztesfenyő (a lúczfenyő őrségi 
elnevezése) m 3-jét, akkor nem vehetek akármilyen fát.
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Gyula ni. kir. erdőőr Parasznya (Tótsóvár) tart. szakasz- 
vezető a jobb -tenyerén könnyebben; Borbély András 
m. kir. erdőőr Szentlélek (Tótsóvár) tart. tizedes, schrap- 
nelltől nvolcz helyen súlyosan megsebesült, úgy hogy bal- 
karjára béna lett ; Takács Lajos m. kir. erdőőr Szent
lélek (Tótsóvár) tart. szakaszvezető, egy ízben a ballábán, 
másodízben pedig bal alsó karján, de sebeiből kigyógyult : 
Turek József m. kir. erdőőr Zboró (Tótsóvár) tart. őrmester 
két ízben ; Boltim iczky Kálmán m. kir. segéderdőőr Zboró 
(Tótsóvár) tart. őrmester, szerb robbanó golyótól 1914 
szeptemberben jobb alsó lábszárán.

c)  hősi halált haltak: Gazdag Sándor m. kir. erdő
legény Garamié v (Zsarnócza). tart. őrvezető :

dj hadifogságba jutottak: Jedinak Gyula m. kir. 
erdőőr Parasznya (Tótsóvár), tart. szakaszvezető, orosz 
hadifogságba Benza városba : Csekon ■János m. kir. erdőőr 
Szomolnokhuta (Tótsóvár), póttartalékos orosz hadi
fogságba Taskendbe : Baumann István ni. kir. segéderdőőr ; 
Délnekakasfalva (Tótsóvár), tart. szakaszvezető orosz 1 
hadifogságba Jekaterinaszki kormányzóság Rud,nik hely
ségébe : Kosanovic Milanko kir. erdőőr (Zagreb). tart. 
tizedes oVosz hadifogságba Ma la Visera helységbe került ;

ej megbetegedtek: Klein István m. kir. erdőlegény 
(Beszterezebánya) : Orosz György m. kir. erdőiegénv 
(Máramarossziget) tart. tizedes : Markocsány Károly m. kir. 
erdőőr (Máramarossziget), a katonaságtól tüdőbaja miatt 
végleg elbocsájtatott : Petőfi Géza m. kir. erdőőr (Lippa), 
tart. őrmester : Wiziier Lajos m. kir. segéderdőőr (Gödöllő); ! 
Prókay Gyula m. kir. segéderdőőr Szentlélek (Tótsóvár), 
tart. tizedes szívbajt kapott, a mely miatt a katonai 
szolgálatból elbocsájtatott : Takács Lajos m. kir. erdőőr 
Szentlélek (Tótsóvár), tart. szakaszvezető, kétszeri meg
sebesülés után ‘Sárgaságba esett ; Lojzi János m. kir. 
erdőőr Mocsolyástelep (Tótsóvár). tart. szakaszvezető:

llk  Adolf m. kir. erdőlegény (Szászsebes), póttartalékos 
szakaszvezető, gyomorbajt kapott és sárgaságba esett ; 
Gregurek Mátyás kir. erdőőr (Zagreb), tart. szakaszvezető ; 
Kopcsics József kir. erdőőr (Vinkovci), tartalékos szakasz 
vezető :

f)  előléptetésben részesültek: Durugy József ni. kir. 
erdőőr (Lippa), tart. tizedes szakasz vezet övé : Kiss György 
ni. kir. erdőőr (Lippa) tizedessé : Terbancsa András m. kir. 
erdőőr (Lippa) tart. címzetes szakaszvezető valóságos 
szakaszvezetővé, majd pedig őrmesterré : Puska Pál 
m. kir. erdőlegény lTj huta (Tótsóvár), tart. tizedes, 
szakaszvezetővé ; Takács Lajos m. kir. erdőőr Szentlélek 
(Tótsóvár) tart. tizedes szakaszvezetővé : Lojzi János 
m. kir. erdőőr Mocsolyástelep (Tótsóvár), tart. tizedes 
szakaszvezetővé : Imrich Kde m. kir. erdőőr Ovíz (Tótsó
vár). vártüzér tizedes szakasz vezetővé : Baumann István 
ni. kir. segéderdőőr Delnekakasfalva (Tótsóvár), pót
tartalékos gyalogos tizedessé, majd utóbb szakaszvezetővé; 
'hírek József m. kir. erdőőr Zboró (Tótsóvár). ta rt. szakasz- 
vezető őrmesterré : Szar illa János ni. kir. erdőőr Zboró 
(Tótsóvár), szakaszvezető őrmesterré :

yj eltűntek: Jablonka Géza ni. kir. erdőőrről tíucs 
(Beszterezebánya) 1914 augusztusban történt bevonulása 
óta semmi hír se érkezett s így valószínű, hogy ő is a 
hazáért hősi halált halt : Panniéi- Béla m. kir. erdőőr 
Delnekakasfalva (Tótsóvár), póttartalékos.;

Boliuniczky Kálmán m. kir. segéderdőőr Zboró (Tót
sóvár), tart. őrmestert, a kit lapunk 1915. évi 9 — 10 
számában mint szerb hadifoglyot mutattunk ki, a 
bolgár hadsereg Üszkübben fogságából kiszabadította, 
honnan Budapestre kórházba került : Mamula Radivoj 
kir. erdőőr (Zagreb). tartalékos szakaszvezető szerb 
hadifogságból megmenekült s újból a hareztérre 
ment.

Na ja  — bólint Móra és húz egyet a badacsonyiból.
— Hanem én kiválogatok a meszesdombi erdődből 

50 drb fát és fizetek neked köbméterjéért 80 K-t. Dön
tetni, hazahozni magam fogom.

— ÁH az alku! — csap bele Móra 80 koronával 
számítva köbméterjét kiválaszthatod a legszebb 50 tör
zsöket.

— Azt választom a pénzemért a melyiket én akarom! — 
kapja fel már most a fejét a molnár.

— Persze, hogy azt csitítja a megbékült Móra és 
élvezettel idogál tovább. Megiszszák az áldomást. A jó 
üzlet, na meg a badacsonyi jó kedvre hangolják Mórát, 
í gy a 4-ik liternél megszólal a molnár. — Pajtás!
ha már adtál 50 db fát a meszedombon, adhatnál 25 db-t 
a szarkaréti erdőből is.

Adok pajtás, adok. Még százat is 80 K-jával.
— Olló Móra! nem elég neked egyszer lenvúzni a 

szegény emberről a bort? Beláthatod, ha már olyan 
hallatlan árt fizetek a meszesdombi 50 törzsért, akkor 
csak illik, hogy te is engedj valamit a szarkaréti 25-nél. 
Adok 12 K-t .köbméterenkint. de én választom ki a 
25 db-t.

No hál Isten nevében, mert olyan jó czimbora 
vagy, hát adok 25 db-t, köbméterjét 12 koronával szá
mítva ; ki is választhatod.

Kezelnek. A molnár 50 K foglalót ad, azt mondja, 
holnap kijelöli é> haza is hozatja mindjárt a fát. Kiiszsza 
a borát és megy.

Másnap találkoznak a meszesdombon.
Most kijelölöm az 50 db fát, a hogy megegyeztünk, 

80 K-val m 3-kint. És kijelöl 50 db karvastagságú, elnyomott 
silány törzset : az egész nem tesz ki %  m 3-t.

Ügy. I tt van az 50 db fa. Ezért fizetek köbméter
jéért 80 K-t alku szerint. Gyerünk most a Szarkarétre.

És ott kijelöli a legszebb 25 db ágmentes sudár lúcz- 
fenyőt. Mindegyiknek van 2 —3 m3 haszonfa tömege.

Ennek köbméterjéért meg fizetek 12 K-t. a hogy 
megegyeztünk. Azzal már el is tűnt az ámuló Mórát 
magára hagyva.

Hanem ennekutána, ha betér «A zöldfához» előbb 
megkérdezteti. nincs-e bent a Móra?

Zi.er Árpád.
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Az eddig kimutatott és fentebbi adataink erdőhivatali 
kerületek szerint összegezve, a következő eredményeket 
adják :

Hivatali kerület
1 !  
<j “ ki

tü
nt

et
és

be
n 

ré
sz

es
ül

t 
► í a d b

1

a v on u l t a k  k ö z ü l

! T. * i

Beszterczebánya . 29 5 4 2 a 5 4
Máramarossziget_ 10 2 2 1 2 2 1
Kolozsvár ... 39 2 14 2 5 6 2
Lúgos___ _ _ 26 1 10 2 3
Liptóújvár 24 2 4 1 3 3
Lippa .._ ....... 29 9 7 — 9 9 —
Nagybánya ._ ....... 16 1 6 3 5 —
Ungvár _. .... 30 1 11 1 6 1 1
G ö d ö l lő ______ __1 25 1 7 5 4 9 2
Tótsóvár_ ....._ ... 24 2 13 1 7 9 1
Bustyaháza ... __ . 15 1 ■ 2 2 1 1
Zsarnócza ... ... ... 8 — 4 3 2 2 2
A patin........... . .... 5 — 2 - 1 1 —
Szászsebes ... ... ... 23 3 2 — 3 5 1
Orsóvá.. ...... „ 27 — 8 1 3 3 —
Zagreb __ _ _ _ 39 5 16 2 6 4 —
Yinkovci ... _  ._. _ 22 2 5 2 3 3 3
S usak_  . . . ______ 3 — — — — — —

összesen : 395 37 117 26 65 65 21
% : 9-4 29-6 6-6 16-5 16-5 5-3

I t t  említjük még meg, hogy a rimaszombati m. kir. 
állami erdőhivatal kerületéből két erdészeti altiszt vonult 
hadba, a kik közül Mick Rezső m. kir. erdőőr orosz hadi
fogságba került s jelenleg Szibéria Xikolszk-Ursmiski 
helységében van.

A v itézség i érm ek birtokával egybekötött 
havi pótdíjak utalványozása.

Ö császári és apostoli királyi Felsége 1914. évi szeptem
ber hó 15-én kelt legfelsőbb elhatározásával legkegyelme
sebben elrendelni méltóztátott, hogy a vitézségi érmek 
birtokával 1914. évi október hó 1-től kezdődőleg az alábbi 
pótdíjak élvezete van egybekötve ; és pedig 

az arany vitézségi éremmel havi 30 korona, 
az I. oszt. ezüst vitézségi éremmel havi 15 korona és 
a II. oszt. ezüst vitézségi éremmel havi 7 korona 50 fill. 
Ezek a pótdíjak minden hó 1-én előzetesen esedékesek 

és pedig az 1914. évi október hó 1-je előtt kitüntetettek 
részére 1914 október 1-től. a később kitüntetettek 
részére pedig annak a hónapnak 1-től kezdve illetékes, a 
melyben az érem adományoztatott.

A pótdíj élvezete azzal>  hónappal szűnik meg, melyben 
az igényjogosult elhalálozik, vagy pedig olyan büntető 
bírósági ítélettel sujtatik. mely Ível a vitézségi érem el
vesztése van egybekötve.

A pótdíj élvezete a fegyelmi úton kiszabott fogház- 
büntetés tartama alatt nem szakad meg.

A vitézségi érempótdíjak kiszolgáltatására nézve a 
cs. és kir. hadügyminiszter úr. és a m. kir. honvédelmi 
miniszter úr. olyképen intézkedtek, hogy azon igény
jogosultak részére, a kik állami (államvasúti) vagy udvari 
pénztáraknál folyósított járandóságok élvezetében is álla
nak (milyenek az állami, állam vasúti, udvari alkalmazottak), 
az érempótdíjak ezeknek a járandóságoknak illető havi 
részletösszegével- együtt szolgáltassanak ki.

Ezért a m. kir. pénzügyminiszter úr utasította az 
utalványozási joggal felruházott összes hatóságokat, hogy 
a hozzájuk tartozó, tényleges szolgálatban álló, vala
mint nyugellátást (nyugdíjat, nyugbért, stb.) élvező 
állami alkalmazottak részére, a katonai hatóság által 
megállapított vitézségi érempótdíjakat utalványozzák k;.

A kiutalványozott vitézségi érempótdíjak havi össze
gét az igényjogosult az ugyanakkor esedékes havi járandó
sággal (fizetés, napi díj, bér, zsold, nyugdíj, nyugbér, 
stb.) együtt, közös nyugtára, vagy jegyzék alapján is 
felveheti. Ez esetben azonban az érempótdíj összege a 
nyugta vagy jegyzék szövegében külön, számszerint is 
kitüntetendő és mert a vitézségi érem után járó pótdíj 
felvétele bélyegmentesen történik, a nyugta, vagy jegy
zék csak az egyébként is esedékes járandóság (fizetés, 
napidíj, bér, zsold, nyugdíj, nyugbér, stb.) összege után 
látandó el a. szabály szerint járó bélyegjegyekkel.

Az 1912. évi LXV. t.-cz. (Nyugdíjtörvény) 40. §-ának 
rendelkezése szerint az az alkalmazott, a ki tényleges 
szolgálata alatt, vagy azt megelőzőleg pótdíj élvezetével 
egybekötött arany vagy ezüst vitézségi éremmel tün
tette tek  ki, ennek a pótdíjnak teljes élvezetében nyug
díjaztatása, vagy nyugbéreztetése, illetőleg végkielégítése 
után is megmarad.

Gazdasági tanácsadó.
Méheim újabb rendszerű betelelése. 1914. év őszén, 

a mikor sok méhésztársnak be kellett vonulnia, azon 
gondolkoztam, hogy nem lehetne-e a betelelési munkálato
kat úgy módosítani, hogy minél kevesebb dolga legyen 
vele a méhésznek, vagy hogy a gazda távollétében más 
is könnyűszerrel elvégezhesse azt. Mert mi történjék azok
nak a méheivel, a kiket a haza megvédésének szent 
kötelessége harczba szólított? Az itthon maradottak 
iparkodtak ugyan a harczbanlévők méheit betelelni, de 
ez a művelet nem lévén oly szapora és néha még az idő 
is közbe szól, csak a reggeli és az esti órákban lehet a 
betelelést eszközölni, mert különben az ilyen hordásnélküli 
meleg időben könnyen rablásra vetemednek a méhek. 
Melegebl> időjárás mellett nem sokra halad az ember, 
ha egésznap nem foglalkozhatok a méhekkel. Hűvösebb 
időre pedig nem lehet mindig várni, mert esetleg olyan 
hirtelen beállhat a tél, hogy a méhek minden védelem 
nélkül maradnak és ennek következtében el is pusztul
hatnak.

De jöhet közbe más akadály is, a mikor nem sok időt 
fordíthat a gazda a betelelésre ; ilyenkor aztán nem csak 
jól esnék, hogy minél előbb elvégezzük az őszi teendőket,
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de anyagi hasznunk, is lehet a munka gyors elvégzé
séből.

Hogy tehát a betelelés hosszú és nehéz^munkáján 
könnyítsék és hogy szükség esetén a háznépe is elvégez
hesse azt, 1914. év őszén arra határoztam el magamat, 
hogy egy pár országos méretű négysoros kaptárban levő 
családot, 40 keretre teleltem be annak tanulmányozása 
végett, hogy a méhek kibírják-e így a telet? Egész télen 
át figyeltem őket, de soha se vettem náluk észre semmiféle 
rendellenességet; sőt mondhatom, hogy egyetlen család 
se telelt nyugodtabban, mint az a pár, melyeket 40 ke
retre teleltem be.

Tavaszszal nagy volt a meglepetésem,.a mikor láttam, 
hogy ezek a családok jóval népesebbek, mint azok, a 
melyek csak a .költőűrbe lettek leszorítva 18—20 keretre. 
Ezenkívül mézet sem fogyasztottak többet a rendesnél; 
júniusban pedig (mert nálunk ritka a májusi raj) ezek a 
családok adták az első és a legnépesebb rajokat. A mikor 
aztán 1915.év tavaszán láttam,hogy kísérletem sikerült,1915. 
év őszén már 25 családot teleltem be a következő módon :

Az 1915. évi akácznyíláskor 4 6 műlépet akasztottam 
be a mézkamrába kiépítés végett, a mit különben is min
den évben a főmézhordásnál megszoktam tenni, hogy így 
az öreg szűksejtű lépek helyett minél több új lépet tehes
sek a költőűrbe, hogy ez által ne csenevész, hanem élet
erős, fejlett méhek keljenek ki az új sejtekből. Mikor 
eljött a méz elszedés ideje, ezeket az új lépeket nemcsak 
hogy kiépítették a méhek, de meg is hordták ; a melyeket 
nem lehetett pörgetni, mert a pörgetőben csak szét
szakadoztak volna, azokat vissza raktam a mézkamrába ; 
azaz a legfelső negyedik sorba, egymás mellé és ezeket az 
új lépeket kiegészítettem még egy pár előbbi léppel, 
úgy hogy a legfelső sorban egymás mellett 7—8 teljes 
mézes lép volt s így hagytam őszig. Szeptember közepe 
után, a mikor itt volt a betelelési idő, egyszerűen fel
vettem a Hannemann-rácsot, vagy esetleg a födődeszkát, 
hogy necsak a nép, hanem az anya is felvonulhasson a 
mézkamrának a legfelső keretsorára, a hol a téli fészek
nek megfelelőleg a mézes lépeket már az akáczméz el- 
szedésekor elrendeztem, vagyis egymás mellé aggattam. 
Ha a- család nem volt annyira népes,' hogy 40 kereten 
teleljen, akkor hátulról kivettem egy pár lépet és így a 
gyöngébbek* 36 vagy 32 lépen teleltek. De ezek aztán 
igazán gyöngék voltak. 1916. év tavaszán a főhorádás 
előtt, a mikor a költőűrbe leszorított családokat felenged
tem a mézkamrába, ennél a 25 családnál, úgy jártam el, 
hogy a költőűrből kiszedtem az összes lépeket a keret
bakra, a mézkamrában levő összes lépeket pedig a 
Hasítással és anyával együtt beraktam a költőűrbe s 
feltettem a Hannemann-rácsot. A keretbakra kirakott 
lépeket azután beraktam a mézkamrába, vagyis egyik 
űrből a másik űrbe cseréltem át a lépeket, miáltal a múlt 
évi akáczinóz-szüretnél a mézkamrába rakott újlépek le
kerültek a költőűrbe, a Hasításnak.

Ez újabb betelelési eljárásomnak az az előnye, hogy 
ha a méhész nem ér rá, akkor a háznépe is elvégezheti 
könnyűszerrel az őszi munkát, másrészt pedig magának a 
méhésznek is kevesebb lesz őszszel a munkája, mert ha a

családokat télire leszorítjuk a mézkamrából két sorra a 
költőűrbe, akkor naponta aligAűr egy ember 6 —8 család
nál többet ellátni, míg az én újabb rendszerem szerint 
30 40 családdal is végezhet.

Megjegyzem, hogy kiépítetlen, vagy^darab lépeknek 
nem szabad a kaptárban maradni, sem pedig a felső
sorban félig meghordott lépeknek lenni, a mi különben 
semmiféle betelelési rendszernél se szabad, hogy elő
forduljon, hanem a legfelső sorban lévő 7 - 8  mézeslép 
teljes legyen és egymás mellé legyen aggatva, mert ha 
hézag lesz közte, akkor a család kétfelé szakad és egyik 
része az ablak felé, a másik része pedig a kaptár homlok
deszkája felé talál mézfogyasztás közben húzódni, minek 
az a következménye lehet, hogy nem bír elég meleget 
fejleszteni s így könnyen elpusztulhat. Ez azonban ott 
is elő állhat, a hol 18 -2 0  kereten a költőűrben telelnek 
a méhek, ha hézagosán aggatjuk be a lépesmózet.

A méhek télen takaró nélkül ne maradjanak, hanem 
a hidegebb vidékeken jobban, enyhébb éghajlat alatt 
pedig kevésbé takarjuk be. hjnácz Sándor.

A csibék osztályozásáról. Az ősz küszöbe előtt emlé
kezzünk meg a csibék osztályozásáról is, annál inkább, 
mert ez a munka alapját képezi a tenyésztörzsek össze
állításának, a melynek ideje ma-holnap szintén beköszönt.

A tenyésztésre alkalmatlan csibéket, a mint azok 
piaczérettek, ki kell selejtezni. A korai keltetésű csibék
nél ez az eljárás körülbelül már a nyár elejére fog esni. 
Ezzel a selejtítéssel azért érdemes sietni, mivel nyár ele
jén a rántani való csibének még elég jó ára van. Főleg 
azokon a fiatal kakaskákon igyekezzünk minél előbb túl
adni, melyek előreláthatólag tenyésztésre nem fognak 
beválani, mert tudvalevőleg a fiatal,* növekedésben levő 
kakaskák igen sok eleséget fogyasztanak.

Igaz, hogy a csibék helyes osztályozása a baromfi- 
tenyésztő valamennyi munkája között a legnehezebb, 
mert ehhez nagy gyakorlat, szakértelem, jó szem, éles 
megfigyelőképesség és nagy körültekintés igényeltetek. 
Kétségtelen, hogy ezt. a munkát a törzskönyv nagyban 
megkönnyíti, mert az egyedi jó tulajdonságokra (tétemény- 
képességre) csakis a törzskönyv útján tudunk következ
tetni, mert a formalizmus alapján megejtett osztályozás 
rendszerint a tojástermelés rovására történik, illetve a 
lehető legegyoldalúbb és daczára ennek, tenyésztőink 
nagyrésze még mindig ebben a hibában szenved, mert a 
törzskönyvvezetéstől, mivel az pontos írásbeli feljegyzé
sekkel jár, fázik. Az előbbin kívül a tenyésztők nagyrésze 
még abban a hibában is szenved, hogy ezt az osztályozást 
többnyire túlenyhén eszközli, mert a saját anyagát túl
becsüli.

Általánosságban azt lehet állítani, hogy az alaposan 
végrehajtott osztályozások után a csibéknek 50—75 %-a 
lesz kiselejtítve, illetve ennyi kerül 12 hetes korban a 
piaczra. A kakaskák selejtezésére különösen nagy gondot 
kell fordítani, illetőleg a legszigorúbban kell végrehajtani, 
mert egyetlenegy kevésbé megfelelő tenyészkakas évekre 
visszavezetheti állományunkat vagy legalább is azt a 
törzset, a melyhez be lesz osztva. így tehát a kakaskák
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közül mindazokat, a melyeknek anyjuk nem jó tojó, még 
abban az esetben is dobjuk ki, ha küllemre nézve teljesen 
megfelelő', mert csak így biztosíthatunk magunknak jó 
tojóegyedeket, illetve a kakaskák osztályozásánál, ha 
eredményeket akarunk elérni, a szentimentalizmust telje
sen mellőzni kell. Pedig igen sok tenyésztő a fejlődésben 
visszamaradt baromfit sem selejtez ki, mert azt hiszi, 
hogy akkor, ha ezeket kissé jobb és több eleséggel ellátja, 
azokból is még lehet valami. Az ilyen tenyésztő saját 
érdekének a legnagyobb ellensége, illetve e czéltalan 
kísérletezéssel csak saját magát ámítja, mert a hiányos 
fejlődést a későbbi korban semmi sem pótolhatja. Ebből 
kifolyólag semmi körülmények között se ajánlatos a 
gyenge, fejletlen tyúkokat kiteleltetni, mert tíz eset közül 
kilencz esetben az ilyen kísérletezéssel csak kudarcz 
vallható. Természetesen a fejletlen kakasokat még kevéstó 
érdemes megtartani, mert ha az ilyen kakasokhoz akár
milyen príma primiszima tyúkokat osztunk is be, utódjaik 
anyjuknál mégis csak értéktelenebbek lesznek, illetve az 
ilyen párosítások által is évekre visszavetjük tenyésze
tünket.

Igaz, hogy a leggondosabb kiválasztás után sem lesz 
a tenyésztésre meghagyott állományunk teljesen egy
öntetű, mert abban még mindig lesznek erősebben, szeb
ben és kissé gyengébben fejlettek, jobb és kevésbé jó 
tojóktól származók. Ezen a ki nem egyenlítettségen csakis 
a tenyésztörzsek gondos összeállításával segíthetünk némi
képpen. A gyengébb tyúkokat ugyanis lehetőleg olyan 
kakasokkal párosítjuk, a melyek csibekoruknak első 
idejében gyorsan fejlődtek, mert ezek a tyúkok rendszerint 
azért gyengébbek, mivel fejlődésük első stádiumában kissé 
visszamaradtak.

Tenyésztésre csákis olyan kifogástalan küllemmel biró 
•egészséges, jó tojó anyáktól származó kakasokat alkalma
zunk. a melyek korán elkezdenek kukorékolni, egymás 
között viaskodni és a tojók között forgolódni, mert az 
ilyenek tüzeseknek Ígérkeznek, már pedig csakis tüzes 
kakasoktól várhatunk elegendő termékeny tojást.

A szigorú osztályozáson kívül legyen gondunk arra 
is. hogy a tenyésztésre meghagyott baromfiak elegendő 
mennyiségű helyes táparányban összeállított változatos 
eleséggel. száraz, tiszta, féregmentes, egészséges levegőjű, 
télen meleg ólakkal védett kaparóhelyekkel elegendő 
nagyságú kifutóval és nyáron árnyékos helyekkel rendel
kezzenek. A változatos és tápláló étrenden kívül különö
sen a csibékkel és tojókkal szénsavas mészben és foszfor- 
savas sókban gazdag eleséget is etesünk, mint pl. csont 
darát, hallisztet és főtt húst, Bászéi Elek.

Különfélék.
A húszfilléres nikkelénnek bevonása. A m. kir. pénzügy- 

miniszter 71.447. eln. 1916. számú rendeleté szerint a 
20 filléres nikkelpénzek 1917. évi január hó 1-ével törvé
nyes forgalmon kívül helyeztetnek. Ezek az érmek ennél
fogva a magánforgalomban fizetéskép még csak 1916. évi 
deczember hó végéig fogadandók el névértékben. A m. kir.

állami pénztárak és hivatalok azonban kötelesek minden
nemű fizetéseknél és beváltás végett a nikkel 20 filléreseket
1917. évi április hó végéig elfogadni.

Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Ki
tüntetést kaptak : Balás Dezső m. kir. segéderdőmémök, 
m. kir. tart. honvéd tüzérhadnagy III. oszt. katonai 
érdemkeresztet; Bemard József m. kir. erdőmérnök, 
cs. és kir. tart. tüzérfőhadnagy Signum laudist: Krause 
Dezső m. kir. erdőmérnök, m. kir. sz. k. honvédfőhadnagy 
Signum laudist; Papp Jenő m. kir. segéderdőmémök. 
cs. kir. tart. hadnagy Signum laudist; Szokol András 
m. kir. segéderdőmémök, cs. és kir. tart, tüzérhadnagy 
Signum laudist (másod Ízben).

Jutalom a szökevény hadifoglyok elfogásáért. A ki
valamely hadifogoly elfogását lehetővé teszi, vagy erre 
olyan útbaigazítással szolgál, mely az elfogásra vezet, 
minden egyes hadifogoly után a cs. és kir. hadügyminisz
térium részéről 20 50 korona jutalomban részesül. 
A jutalmat azonnal kifizetik az összes katonai, csendőri és 
pénzügyőri személyeknek, tekintet nélkül arra, hogy 
az elfogás szolgálat teljesítése közben vagy szolgálaton 
kívül történt. (Külügy-Hadügy).

Szökevény hadifoglyok. Krausz Ferencz urad. főerdész 
augusztus 25-én az irsai határban foglyokra vadászott 
a kukoriezákban s ez alkalommal 8 orosz hadifoglyot fogott 
el, a kik azt vallották, hogy Oroszországba akartak szökni 
s már hat napig és hat éjjel bujdostak valahol: Fehér 
megyéből jöttek, illetve szöktek el. Átadta őket az irsai 
csendőrségnek.

V áltozások az erdészeti szo lgá lat köréből.
( K é r j ü k  a z  u r a d a l m a k  t .  v e z e tő s é g e i t ,  h o g y  e r d é s z e t i  l é t s z á 

m u k b a n  b e á l ló  v á l to z á s o k r ó l  a  s z e r k e s z tő s é g e t  é r t e s í t e in  

s z í v e s k e d je n e k .)

Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az állami 
erdőtisztek rangsorozati létszámában még pedig : az érd ófel ügyelöségi 
szolgálatnál Bochlitz Dezső főerdőtanácsosnak, a községi stb. “rdők 
kezelésénél Arató Gyula főerdőtanácsosnak, a magyarországi kincstári 
erdők kezelésénél pedig Kaán Károly főerdőtanácsosnak a miniszteri 
tanácsosi czímet és jelleget adományozom.

Kelt Béesben, 1916. évi augusztus hó 7-én.
Ferencz Józsej s. k.

Báró Ghillány Imre s. k.

Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére az allami 
erdőtisztek rangsorozati létszámában :

az erdőfel ügyelöségi szolgálatnál : Doroszlai Gábor főerdőtanácsosi 
czímmel és jelleggel felruházott erdőfel ügyelőt, valamint Garlathy 
Oszkár és Székely Mózes erdőfelügyelőket főerdötanácsosokká, Matu- 
sovits Péter ■■rdőfelügyelöi czímmel és jelleggel felruházott alerdó- 
felügyelót és Craus Géza alerdöfelügyelót erdófelügyelökké ;

az állami kezelésbe- vett községi stb. erdők kezelésénél : Péch 
Kálmán miniszteri tanácsosi czímmel és jelleggel felruházott főerdö- 
tanácsost miniszteri tanácsossá ;

a magyarországi kincstári erdők kezelésénél : Kozma István és 
>váes Gábor főerdőtanácsosokat miniszteri tanácsosokká, Burdáts 
nos és Martián Livius főerdőtanácsosi czímmel és jelleggel felruházott 

erdőtanácsosokat pedig főerdötanácsosokká kinevezem;
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egyszersmind az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati 
ágazatánál: Benedek Albert, Csopey Kornél, Szántó Mihály, Kallivoda 
Andor, Almássy István és dr. Hammersberg Géza erdőtanácsosok
nak a főerdőtanácsosi czímet és jelleget, Pösehl Ferencz, Tompa 
Kálmán, Koralewski Géza és Biloveszky Béla főerdőméfnököknek az 

•erdőtanácsosi czímet és jelleget, Végh Gyula, Kovács Pál, Dudutz 
Károly, Hajdú János és Csanády Attila főerdőmémököknek az erdő
tanácsosi czímet, Fröhlich Brúnó erdőmérnöknek a főerdőmérnöki 
czímet, Alberti János segédmérnöknek az erdőmérnöki czímet, végül:

a magyarországi kincstári erdők kezelésénél: Schmidt Károly fő- 
erdőtanáesosnak a miniszteri tanácsosi czímet, Mezey Rezső, Várjon 
-Géza, Ambrus Lajos, Kolossy Imre, Ondrus Gyula főerdőmémököknek 
az  erdőtanácsosi czímet és jelleget, Jeszenszky Kálmán, Gasparik Pál, 
Beeker Róbert és Vidos Miklós erdőmérnököknek a főerdőmérnöki 
czímet és jelleget, Blickhardt József és Molcsányi Gábor segéderdő- 
mérnökök.iek pedig az erdőmérnöki czímet adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 10-én.
Ferencz József s. k.

* Báró Ghillány Imre s. k.
Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Sugár Károly

-erdőtanácsos, országos vadászati felügyelőnek a főerdőtanácsosi czímet 
■és jelleget díjmentesen adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 1-én.
Ferencz József s. k.

% Báró Ghillány Imre s. k.
Vallás- és közoktatásügyi magyar miniszterem előterjesztésére 

Hinfner György közalapítványi erdőtanácsost közalapítványi főerdő- 
tanácsossá kinevezem és Velics János közalapítványi erdőtanácsosnak 
n, közalapítványi főerdőtanácsosi czímet díjmentesen adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 4-én.
Ferencz József s. k.

* Jankovich Béla s. k.
Földmívelésügyi magyar miniszterem előterjesztésére Wilhelmb 

Gyula főerdőtanácsost a VI. fizetési osztályba kinevezem, továbbá 
dr. Szabó Sándor erdőszámellenőmek és Szöllösy Béla számellenőrnek 
a  számvizsgálói czímet és jelleget adományozom.

Kelt Bécsben, 1916. évi augusztus hó 10-én.
Ferencz József s. k.

* Báró Ghillány Imre s. k
A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte az állami erdőtisztek

rangsorozati létszámában :
aj az állami kezelésbe vett községi stb. erdők szolgálati ágazatánál: 

Bossányi István és Timók János erdőtanácsosi czímmel és jelleggel 
felruházott m. kir. főerdőmémököket m. kir. erdőtanácsosokká, — 
Gyurcsó József, Gulyás Jenő és Iváskó Sándor főerdőmérnöki czímmel 
és jelleggel felruházott m. kir. erdőmérnököket, valamint Polgárdi 
Béla, Zalay László, Pál János és Vigh József m. kir. erdőmémököket 
m. kir. főerdőmérnökökké ;

b) a magyarországi kincstári erdők szolgálati ágazatánál: Gurányi 
István, Buhescu Terentius, Konok Tamás, Furherr János és Barsy 
Riehárd erdőtanácsosi szímmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdő
mémököket m. kir. .erdőtanácsosokká, — Török Aladár, Pauer Jenő 
és Lux Árpád főerdőmérnöki czímmel és jelleggel felruházott m. kir. 
erdőmémököket, valamint Soltész Gyula, Sréter Ágoston, Kelen 
Gyula, Tölgyes József és Böhm Vilmos m. kir. erdőmérnököket m. kir. 
főerdőmérnökökké;

c) az egyesített létszámban: Kolecsányi László, Pécsi Ottó, 
Briestyánszky Endre, Debreczeny András, Jurkövich János, Kővári 
György, Kriváchy Andor, Illykovits László, Szilvaj' József, Jonásch 
Koméi, Orosz Zoltán, Magyar János, Egyed György, Cserneczky 
Károlj’, Dénes Zoltán, Katona István, Hering Albert és Takács János 
m. kir. segéderdőmérnököket m. kir. erdőmémökökké, — Nagy 
Kálmán, Máté Dezső, Loncér Illés, Bukovcsán Béla, Botos Sándor, 
Tomp Frigyes és Hajdú János m. kir. erdőmérnökgyakornokokat 
pedig ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az elhúnyt Téglás Károly 
miniszteri tanácsos helyébe a földmívelésügyi minisztérium I — B 
(kincstári erdők) főosztálj'a főnöki teendőivel Kaán Károly miniszteri

tanácsost, az I  B) 1. (Magyarországi kincstári erdők gazdasági 
és igazgatási ügyei) ügyosztály vezetésével ideiglenesen Pájer István 
m. kir. főerdőtanácsost, a főosztályfőnök helyettesítésével pedig az
l .  , 2. és 3. ügyosztályra nézve Kozma István miniszteri tanácsost, 
és a 4. ügyosztályra nézve Kovács Gábor miniszteri tanácsost bízta

A m. kir. földmívelésügyi miniszter véglegesen megbízta Bereczky 
Gyula m. kir. főerdőtanácsost a lugosi m. kir. ardőigazgatóság veze
tésével. *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Draskovich József
m. kir. erdőtanácsost Lippáról—Tótsóvárra s megbizta a tótsóvári 
m. kir. erdőhivatal vezetésével.

*

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Zalay László m. kir. erdőmérnö
köt Mára marosszigetről Nagyváradra helyezte á t a nagyváradi állami 
erdőhivatalhoz. *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Marinovié Milán m. kir. segéd- 
erdőmémököt Máramarosszigetről szolgálattételre berendelte Buda
pestre, a vezetése alatt álló minisztérium erdészeti (I — B) főosztályába.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Szadlis Sándor m. 
kir. erdőmérnökgyakornokot Szászsebesről Kolozsvárra.

*
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a beszterczebányai m. kir. 

erdőigazgatóság kerületében Zahoránszky Ferencz m. kir. famestert 
nyugalomba helyezte. *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Szász Péter m. kir. erdőőrt 
áthelyezte Makfalváról Szovátára.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Kodilla Péter m. kir. erdőőrt 
áthelj'ezte Hosdátról Vajdahunvadra.

Előfizetési díjak nyugtázása.

Az 1916. évi augusztus hóban a következő előfizetési díjak 
folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Lippai főerdőhiv. 400.—, Liptóújvári főerdőhiv. hd. 20. — , Beszter
czebányai erdőig. 488.—, M.-Szigeti erdőig. 190. — , Blockner I. hd. 
8.96, Torda város hd. 15.15, Gödöllői erdöhiv. hd. 60.—.

2 koronát fizettek : Matula József, Horváth János, Vasas Lajos, 
Brübel Ferencz, Juhász István, Kovács Antal, Czirák Gábor, Dábu 
Miklós, Buvári Ferencz, Rosecz Vazul, Stach Sándor, Tóth István, 
Baumgarten Nándor, Tatarek Richard, Buócz Gyula, Marcke Traján, 
Urbán Lajos, Pitterdorf Ödön.

3 koronát fizettek : Novák János.
4 koronát fizettek : Mihalik János, Csomoss István, Hegedűs B., 

Jánek Ferencz, Egyed József, Pumidalszky István, Kolcser János, 
Grandtner István, Lengyel József.

S zerk esz tő i ü zenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a  czím- 

szalagon á tja v íto tt  lakczím m ia tt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
ú tjav ításokat nem a posta, hanem  a kiadóhivatalunk eszközli a 
b e je len te tt czímváltozás alapján, a  nagyobbarányú czímnyom- 
ta tá s i költségek m egtakarítása száljából. K érjük te h á t, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a előfizetők ne forduljanak hozzánk.

N. B. Dr. Bedő Albert «Erdőőr» című műve csak magyar nyelven 
jelent meg s az- Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkot
mány-utca 6. szám) 6 koronáért kapható. A szakvizsgát csak magyar 
nyelven lehet letenni.

R. J. A galagonj’a termése (gyümölcse) egyáltalán n;m  mérgos; 
legfeljebb, ha valaki sokat fogyaszt el belőle, okozhat szorulást.

S. L. A szőlővel beültetett területek, tekintet nélkül azok kiter
jedésére, az 1883. évi XX. t.-cz. 2. §-ának 2. pontja szerint fGtétlenü
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önálló vadászterületeknek tekintendők s az, hogy egy szőlővel beül
tetett terület egy-, vagy több egyén tula jdonát képezi-e, önálló vadász
területi jellegét kérdésessé nem teheti. A saját szőlőbirtokán tehát, 
tekintet nélkül ennek terjedelmére, a tulajdonos a törvényes korlátokon 
belül szabadon vadászhat s e jogosultságát másra is — aki a vadászati 
és fegyveradót lefizette — átruházhatja.

I. Gy. Sorsjegyeit még nem húzták ki.

ÁLLASKERESLET ES KÍNÁLAT

3 2  é v e s  erdőőr, a ki a külső erdőkezelésnél, vala
mint az irodai teendők végzésénél teljes jártassággal bír, 
magánerdőuradalomnál mielőbb állást keres. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. (11.

N é g y  k ö z é p is k o lá t  végzett, magyarul és tótul 
beszélő fiatalember uradalom, vagy valamelyik állami 
erdőhivatalhoz gyakornokul ajánlkozik. Az állást bár
mikor elfoglalhatja. Czíme : Bakó Dezső, Sátoraljaújhely. 
(Csalogány-utcza 11. szám.) (ia.)

E rd é s z i ,  fő v a d á s z i  állást keres 52 éves, nős, 
r. kath., erőteljes, szakiskolát végzett fővadász. Jelenlegi 
állását az uradalom parczellázása miatt hagyja el. Szak
májának minden ágában tökéletes jártassággal bír, a 
miről 24 éves szolgálati bizonyítványa tanúskodik. Czíme 
a szerkesztőségnél megtudható. (h.)

V a d á s z i  állást keres november vagy december 1-re, 
a kis- és nagyvad tenyésztésében több évi gyakorlattal 
bíró egyén, a ki magyarul és németül is tud. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. d3.)

5 0  é v e s , nős, egy gyermek atyja, róm. kath., erő
teljes, hadmentes, szakvizsgázott erdőőr, ki jelenleg nagy 
uradalomban mint fővadász van alkalmazva, október, 
esetleg szeptember hó 1-ére állást keres. Beszél magyarul, 
németül, tótul és románul. Esetleg cserélne állást olyan 
erdőaltiszttel, a hol nagyobb erdőkezelés és nagy vad- 
tenyésztés van, ha az állás tehermentesebb is. Jelenlegi 
állásom kevés, kisebb erdő, többnyire sik vadászterület. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. d5)

HIRDETÉSEK

Két darab kifejlett, fiatal, élő u h ú  darabonként 
50 koronáért eladó. Czím : Czidor János m. kir. erdőőr 
Hunyad megye u. p. Zám. Pozsga. d.n.2.)

E rd é s z e t i ,  i r o d a i  és külső szolgálatra, egészséges 
fiatalember, a ki nem katona, vagy nem kerül még 
sorozás alá, az erdészeti pályára készül, szép írása van, 
felvétetik; fizetése alkalmazhatósága szerint. Sajátkezűleg 
írott és iskolai, orvosi s egyéb bizonyítványokkal fel
szerelt kérvények a veszprémi püspökség erdőhivatalához 
Somogykarádra küldendők.
(2 ) V e sz p r é m i P ü s p ö k s é g  E r d ő h iv a ta la .

2738/1916. szám.
F ö ld fe s té k b á n y a  b é r b e a d á s .  A budakeszi-i 

m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó kincstári földfesték
bánya kizárólag zárt írásbeli ajánlatok mellett, nyilvános 
versenytárgyaláson bérbeadatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi szeptember hó

29-én déli 12 óráig a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál 
nyújtandók be, és 1916. évi szeptember hó 30-án d. e. 
10 órakor az erdőhivatalnál nyilvánosan bontatnak fel.

Az árverési és szerződési feltételeket az erdőhivatal
nál, valamint a budakeszii m. kir. erdőgondnokságnál 
megtekinthetők, ajánlati űrlapok és borítékok ugyanott 
szerezhetők be.

A bérösszeg mint kikiáltási ár 3000 kor., leteendő
bánatpénz 300 kor.

Gödöllő, 1916. évi augusztus hó 26-án.
(3.) M . k i r .  E r d ő h iv a ta l .

P á ly á z a t i  h i rd e tm é n y . Erdőőr vagy vadőr had
mentes, kiscsaládú f. é. október 24-én felvétetik. Bizo
nyítványmásolatokkal ellátott kérvények szeptember 30-ig. 
alulírotthoz küldendők. Dunántúli pályázók előnyben 
részesülnek.

Böhönye (Somogy megye) 1916. augusztus 27.
(*.) M a y e r  G y u la  u r a d .  fő e rd é sz .

Okleveles e r d ő ő r t  keresek 2000 hold erdőbirtokra. 
Csakis erdőőri szakiskolát végzett, szerény igényű, egész
séges és munkaszerető oly egyének pályázhatnak, a kik 
szakmájukban teljes gyakorlattal bírnak. Ajánlatok bizo
nyítványmásolatokkal, melyek vissza nem küldetnek, 
Véssey Lajos Szőcsény u. p. Nemesvid czímre küldendők. 
(5. n .  i.)

Sáros megye girálti járásában erdőbirtok felügyele
tére alkalmas e rd ő v é d  k e r e s t e t ik ,  a ki a birtok 
konyha- gyümölcsös- és virágkertjét is kezelni képes. 
Ajánlat fizetési igények megnevezése mellett e lap kiadó
jába «Erdőbirtok» jelige alatt küldendő. (Jeligés levelet 
a posta nem továbbítván, kettős boríték alkalmazását 
kérjük.__________________________________________(7 >
2909 1916. szám.

K a v ic s -  é s  h o m o k te r m e lé s i  jo g  b é r b e a d á s .
A nagymarosi m. kir. erdőgondnoksághoz tartozó 635 k. h. 
kiterjedésű szigetmonostori nagy és kis Dunamederben 
a kavics- és homoktermelési jog kizárólag zárt írásbeli 
ajánlatok mellett, nyilvános versenytárgyaláson bérbe
adatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi október hó 9. 
déli 12 óráig a gödöllői m. kir. erdő hivatalnál nyúj
tandók be és ugyanott 1916. évi október hó 10-én d. 
e. 10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

Az árverési és szerződési feltételek a gödöllői m. 
kir. erdőhivatalnál és a nagymarosi m. kir. erdőgond
nokságnál megtekinthetők, ajánlati űrlapok és borítékok 
ugyanott szerezhetők be. Kikiáltási ár, mint évi béröszeg 
3020 kor. Leteendő bánatpénz 302 kor.

Gödöllő, 1916. évi szeptember hó 8-án.
(8.) M . k i r .  E r d ő h iv a ta l .

2874 1916. szám.
T ö lg y rö n k ő  e la d á s .  A visegrádi m. kir. erdő

gondnokság lepenczei dunai rakodóján készletezett 404 drb 
96-87 m8 tölgyrönkő VI. eladási csoportban, zárt írásbeli 
ajánlatok mellett, nyilvános versenytárgyaláson eladatik.

A zárt írásbeli ajánlatok 1916. évi október hó 4-én 
déli 12 óráig a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál nyúj
tandók be és 1916. évi október hó 5-én d. e. 10 óra
kor az erdőhivatalnál nyilvánosan bontatnak fel.

Az eladási csoportokról, kikiáltási árakról és leteendő 
bánatpénzekről szóló kimutatás, továbbá árverési és- 
szerződési feltételek, valamint ajánlati űrlapok és borí
tékok a gödöllői m. kir. erdőhivatalnál és a visegrádi 
m. kir. erdőgondnokságnál szerezhetők be.

Gödöllő, 1616. évi szeptember hó 6-án.
(6.) M . k i r .  E r d ő h iv a ta l.

Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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X. évfolyam. -  1 9 -2 0 . szám. További intézkedésié megjelenik minden hó 15-én kettős Jüzetekben. 1916. október 15.

Előfizetési á r :

Egész é v re _____ 4 E.
Fél évre _ _  _  2 K .
Negyed évre______1 K.
Egyes szám ... _  20 í.

Szerkeszti:

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

AZERDŐ
Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 

erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. 
T U L A JD O N O S  ÉS K IA D Ó  A Z O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

H irdetések
egy hasábos garmondsze- 
dés milliméter soronkint 
10 fillérrel, táblázatos és 
garmond 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 á r «Az Erdő® kiadóhivatala czímén Budapest, V., j A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb.M Az Erdő* 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendők a lap szét- j szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. iutézendők. 

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.

«Az Erdő® m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdíjban részesülnek, a m elyet a  szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt o ly  alap  jav á ra  fordit- 
latik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
A fák gyökere. (Lonkay Antal.)
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
A dermoplastikáról. (W. E.)
A czédrusfa.
Gazdasági tanácsadó: A bükkmakk, vadgesztenye és ákáczlomb mint 

baromfieleségpótló. (Bászel Elek.) — A kecske mint tejelő áilat. — 
Szappanfőzés.

Kiilönjélék: Könyvismertetés. — Erdőgazdasági érdekből engedé
lyezett fölmentések meghosszabbítása — Beteg vaddisznók. (Pöschl 
Ferencz.) — Szolgálati jubileum. — Halálozás. — A legkeményebb 
fák. — Ezüstrókatenyésztés.

Az «Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetségen közleményei: 
Hivatalos közlemények : Az erdőőri és vadőri szakvizsgák megtartására 

vonatkozó hirdetmény kiegészítése ügyében.
Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
Tárcza : Falun. (Pakots József.)

A fák gyökere.
Ir ta :  Lonkay Antal.

A gyökér tudvalevőleg a növény ama része, a mely a 
növényt a talajhoz rögzíti s a talajból vizet és tápláló 
anyagokat vesz fel. A fa ama végtagjának mondhatjuk, 
mely ujjaival, a gyökérágakkal szívós erővei belemarkolva 
kapaszkodik a földbe, de egyben a fa kenyérkeresője is. I 

Tapasztalatból tudjuk, hogy bármely egynyári növény- | 
nek, például a kukoriczának gyökerestől való kitépése, még 
a szántott és kapálással többször lazított talajból is, 
meglehetős erőfeszítésbe kerül, mert a gyökerek a talaj
ban nemcsak egyszerűen elterjednek, hanem hozzánőnek, 
hozzátapadnak a talajrészecskékhez, a talajban levő 
kövekhez, sőt a puhább kőzeteket átnövik. Ezért a szél- 
döntött törzsek gyökérzetét áz óriási erő, mely a magas 
törzsű fa koronájába belekapaszkodva, azt emeltyűként 
használja, nemcsak pusztán, meztelenül rángatja ki, 
hanem a gyökérzet kiemeli az általa szorosan átnőtt 
talajt is, kisebb-nagyobb gödröt hagyva a ledőlt óriás 
helyén. A gyökérzet a szél döntő erejével szemben rugal
masságával is védekezik, mert a gyökerek eléggé ki
nyújthatok s azután ismét összehúzódnak.

A gyökérzet alakja és nagysága nemcsak az illető' 
fanem természetétől függ, de a talaj táplálóanyag tartalmá

tól is ; gazdag talajban a gyökerek nem ágaznak el annyira, 
mint például a szegény homoktalajban, melyben a fák 
hatalmas gyökérzetet fejlesztenek. A jegenyefenyő gyökér
zete mélyre hatol s a mélyebben fekvő talajrétegekből 
táplálkozik, míg a luczfenyő gyökérzete nem hatol mélyen 
a talajba, hanem a talaj felületi rétegeit zsákmányolja 
k i ; az erdei fenyő pedig, mely a száraz, sekély, szegény 
talajok fája, a táplálék után keresve-kutatva, gyökérzeté-, 
vei óriási talajrétegeket kalandoz be.

Általánosan, de különösen a lombfáknál, a gyökérzet 
és a korona kiterjedése között egyensúlyt észlelünk ; a 
természet bölcs berendezése szerint a gyökér végső 
rostjai, melyek a talaj nedvességét és a vízben feloldott 
táplálóanyagait veszik fel, a korona csurgója alá esnek, 
így a koronák lombozata, mely oly sok vizet párologtat 
el, a'gyökérzetet saját érdekében is bőséges nedvességgel 
látja e l ; ha tartós a szárazság, szomjaznak a gyökerek 
s lankadtan fonnyad a fák lombozata.

A gyökér kifejlődése egynemű talajban a fa természeté
nek megfelelően bizonyos szabályszerűséggel, egyenlete
sen történik. A kis csira-növényke gyökere függélyes 
irányban ha-tol a talajba, de azután oldalágakat is fej
leszt s ha mint előbb említettem, egyenletes talajban 
nő, szabályszerűen fejlődik ; de ha karógyökere sziklát 
ér, kénytelen ellaposodni s a sziklához tapadva, növésé
ben irányt változtatni mindaddig, míg sziklarepedéshez, 
vagy mélyebb talajhoz érve, a függélyes irányban való 
növekvést tovább folytathatja. A gyökérzet növekedési 
irányára a talaj különböző nedvességi foka is hatással 
van, ugyanis a gyökér abban az irányban fejlődik erő
teljesebben, a hol több nedvességhez ju th a t ; ép- így sok
kal erőteljesebb a gyökér fejlődése a talaj ama részei felé, 
a hol a tápláló anyagok bővebben vannak felhalmozva. 
A gyökerek a melegebb talajrészeket is keresik, a nap
fényt azonban kerülik; általában pedig, mint valami 
öntudatos lény, a talajban táplálék után keresnek, kutat
nak s a megtalált táplálék felhasználása után tovább 
növekednek.

A gyökérzet végei nem rügyszerűek, hanem gömbalakúak 
s védőburókkal, az úgynevezett gyökérsüveggel vannak 
körülvéve. A gyökérsüveg, melynek külső sejtjei el van
nak halva, a gyökérnek legfiatalabb, sejtosztódás által
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a legélénkebben növekedő részét, a talaj áthatolására 
irányuló munkájában, külső benyomások ellen védi.

A gyökérzet az ő teljességében nem vesz részt a táplá
lék felvételében: a táplálék felszívását a rostszerű gyöke
rek az úgynevezett hajszálgyökerek végzik, melyek 
különösen a könnyű és száraz talajokban igen gazdagon 
fejlődnek. A hajszálgyökerek felülete puhaszövetű, sejtjeik 
a vízben oldott növénytápláló anyagokat felszívni képe
sek s hogy a felvétel annál könnyebb, annál bőségesebb 
legyen, e sejtek megnyúlnak s az úgynevezett gyökér
szőröket alkotják. E gyökérszőröknek többé-kevésbbé 
gazdag kifejlődésével a gyökérzet felülete megsokszorozó
dik. A gyökérszőrök a legfinomabb talajrészecskék közé 
is behatolnak, hogy a nedvességét és táplálékát felszívják, 
de rövid idő múlva, a gyökér tovább növekedésével el
halnak, hogy a legfiatalabb gyökérrostokon ismét, ki
fejlődve, a talaj más érintetlen ővét szipolyozzák.

Nagyon természetes, hogy a hajszálgyökerek a rajtok 
levő zsenge, vékonyfalú gyökérszőrökkel — a melyeknek 
az élettartama úgy is rövid — napnak, vagy szélnek 
kitéve gyorsan elszáradnak. Ezért tavaszi ültetéseknél, 
a mikor a tavaszi nap és szél különben is erősen szárít, 
nem lehetünk eléggé gondosak a csemeték gyökereinek 
széltől és naptól való megóvása tekintetében. Az ülteté
sek nem sikerülésének, a legtöbb esetben az e téren nyilván
való könnyelmű gondatlanság az oka. A kiültetett csemeté
nek még akkor is, ha gyökere sértetlen maradt, bizonyos 
időre van szüksége, bog}' az épen maradt hajszálgyökereken 
a talajnedvességet és táplálóanyagokat felszívó gyökér
szőrei az új talaj részecskéihez simuljanak; mennyire

TÁECZA.
Falun.

Irta : Palcots József.

I.

Poroszlainé kétségbeesetten panaszolta az urának :
— Nem tudom, Kálmán, mi lesz a gyerekkel'? Olyan 

hala vány a drága. Jaj, mi lesz vele?
Poroszlai sötéten nézett az asszonyra :
— Agyonkényeztetiték. Te is, az anyád is.
— Jesszusom! Még ilyet! Nem eléggé fáj a szivem, 

még azzal is ölni akarsz, hogy én vagyok az oka.
Igazi, mély fájdalom sirt ki az asszony szavaiból, 

Poroszlai megenyhült gyöngédséggel felelte :
— Jó, jó, te nem tehetsz róla. Te se, az anyád se. 

Csupa szeretetből teszitek. Aztán magatok is olyan töré- 
kény, ne nyulj-hozzám teremtések vagytok. Azt hiszitek, 
a fiúval is úgy kell bánni. Pedig. . .

— Hát mit csináljunk vele?
— Én gyerek-koromban mezítláb szaladgáltam az ud

varunkon.
Az asszony megbotránkozva nézett az urára :
— Mi? Tán azt akarnád? A sírba akarnád kergetni?

életveszélyesebb a csemete helyzete, ha az elszakadt 
gyökerek csúcsait újból kell kialakítania s új gyökerekről 
és gyökérszőrökről kell gondoskodnia. A legtöbb esetben 
az átültetést s az ezzel járó túlerőltetést nemcsak meg
sínyli, de bele is pusztul.

Mint előbb is említettem, a gyökérszőrök vékony 
sejtfalán á t ju t a vízben feloldott talajtáplálék a gyökérbe 
s a gyökéren át a növénybe; a gyökérszőrök a legfinomabb 
talajrészecskék közé is befurakodnak, hogy a talajrészecs
kék között levő levegővel és vízzel érintkezzenek. Oldott 
sókra, élenyre a növénynek feltétlenül szüksége van, 
hogy ezek felvétele után szénsavat lehelhessen k i : a 
fának ez a lélekzése annál élénkebb, minél intenzivebb a 
talajban a levegőáramlás. A felső talajrétegek már a 
naponkénti felmelegedés és lehűlés és az ezzel összefüggő 
levegőváltozás folytán élenyben ritkán szenvednek hiányt. 
Annál inkább hiányozhatik az élenv a mélyebb talaj
rétegekben, ha pangó talajvíz a* levegőt kizárja, vagy a 
talaj túlságos sűrűsége mellett olyan a talajt takaró 
növényzet, mely a talajnak váltakozó felmelegedését és 
lehűlését s az élenyben beálló hiány pótlását lehetetlenné 
teszi. Ez az eset leggyakrabban fenyőerdőkben áll be, ha 
a talajt vastag humusz-, moh- vagy fenyőtűréteg borítja 
és az erdő sűrű mennyezetén nem képes az éltető napsugár 
áthatolni. E körülmények folytán az erdő fiatal korában — 
a midőn még a nap melegítette talajban a levegőáramlás 
akadálytalan volt — mélyebbre hatolt gyökerek meg- 
fulnak, elkorhadnak s az erdő hosszabb betegeskedés 
után a széldöntésnek vagy a hó- és zuzmaranvomásnak 
áldozata lesz.

Te falusi paraszt-gyermek voltál, de ő — az én fiam! 
Finom, érzékeny, drága jószág. Nézd csak!

Odahúzta az urát a hálószobába, a hol a kis ötéves 
fiú mélyen, alig észrevehető pihegéssel aludt ágyában.

Csakugyan finom, bájos apróság volt a fiú. Az anyja 
szellemes arczának, kecses vonalú szájának kicsinyített 
rajza mintha csak rá lett volna lehelve a hófehér ván
kosra, egy lebegő, légies gyermekfej pihent ott lehunyt 
szemekkel, az álom megmerevítő fuvalmával behintve. 
Szép kis arcz volt, csak ne lett volna olyan szomorú, 
fáradt, beteges, csak ne sötétlettek volna a lecsukott 
szemhéjak alatt olyan mély, kék karikák.

Poroszlai szivét megmarkolta a féltés görcsös keze és 
aggódva gondolta :

— A gyerek el fog pusztulni. Lassan sorvad el. fokról- 
fokra. Vége lesz.

Magára gondolt, a maga paraszti gyermek-korára, vas 
egészségére és majdnem sírva fakadt. Az asszony gyöngé
den simult az urához és mintha kitalálta volna gondolatait, 
csöndesen mondta :

— Nem lesz semmi baj. Imádkozni fogok érte s az 
Isten megtartja számunkra.

Poroszlai idegesen kapta fel a fejét :
— Imádkozol? Hát jó, — felelte hirtelen elhatáro

zással, energikusan — ma imádkozz érte, babusgasd, 
ápold és kényeztesd. De holnap én következem.
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Tehát a talajnak levegőtartalomban való gyarapodása 
folytán a fák erőteljesebben növekednek s hosszú életűek 
lesznek; ebből ítélhetjük meg a talaj művelések és szellőz
tetések fontosságát. Vadvizes talajban megnő a felületesen 
gyökerező éger, de ha a területet nemesebb fanemekkel 
akarjuk betelepíteni, a talaj felesleges nedvességét le 
kell csapolnunk s ha a lecsapolást nem nyílt árkolással, 
de alagcsövezéssel végezzük, annál biztosabb eredményt 
érünk el, mert a talaj az alagcsöveken át bő levegőáram
láshoz ju t s pár év alatt, az alagcsövezés előtt áthatol- 
hatlan s z ív ó s  talaj, az alagcsősoroktól kezdődőleg, évről- 
évre fokozott kiterjedésben porhanyóvá válik.

Nemcsak a túlságos nedvesség, de a túlságos szárazság 
is okozhatja a gyökér s vele együtt a növény halálát, de 
a mérsékelt égőv erdeiben ezzel a jelenséggel alig találko
zunk, mert erdeink lombsátora alatt mindig meggyűl 
és megmarad annyi nedvesség, a mennyi a gyökereknek 
oldott táplálóanyagokkal való ellátására szükséges, vagy 
legalább is annyira elég, hogy a fák nagyobb szárazság 
esetén se pusztuljanak el. Még a sziklákon élő erdei- és 
feketefenyő is, mely gyökereit a repedésekben 30 méter
nyire is kiterjeszti, épp e mély sziklarepedésekben gyűjt 
meg annyi vizet, a mennyi élete fentartásához szükséges.

A völgyzárók  h a lásza ti h aszn osítása .
Ir ta :  Simonffy Gyula. (Folytat**.)

A természetes tavakkal szemben a völgyzáróknál ked
vezően ható körülménynek tarthatjuk az alsó vízrétegeknek

nyáron át való alaposabb felmelegedését. A mint említettük, 
a völgyzáróknál csak igen ritkán, rendszerint a tavaszi 
nagy vizek alkalmával távolodik el a felső vízréteg a gát 
koronájába vágott árapasztókon keresztül, egyébként az 
alsó rétegek hidegebb vize a gát legmélyebb pontjába épít
te ti zsilipen át távozik.

Az ilyenképen beálló függőleges vízjáték mellett a felső, 
melegebb vízréteg a mélyebb s a mi szempontunk szerint 
a legfontosabb, a mederfenékkel szomszédos rétegekbe 
vonódik le. Miután a természetes tavak vízrétegeinek fel- 
melegedését tisztán a napsugarak közvetlen besugárzása 
hozza létre, a természetes tó és a völgyzáró alsó vízrétegei
nek hőkülönbsége nyáron tetemes, 7 —8 C° szokott lenni. 
Lehetetlenség ezen hőkülönbségnek a meder iszapjában 
tartózkodó alsóbbrendű állatok ( Tendipes-álcza stb.) élet
működésére gyakorolt kedvező hatását fel nem tételezni. 
Sajnos, pontos módszerünk annak meghatározására, hogy 
a mederfenék egy négyzetmétere mennyi haltáplálékot 
produkál, ezidőszerint még nincs. A völgyzáró talaja arány
lag kemény, a sok egyenetlenség, a kövek, a fatuskók és 
gályák stb. miatt a meghatározás végett hsználni szokott 
fenékkotróháló (dredge) aránylag igen kevés állati plank
tont (haltáplálékot) képes felszínre hozni. Más, kényelme
sebb módon vonunk tehát következtetést a völgyzáró 
produktivitására (termelőképességére) s különösen a 
Tendipes produkcziójára. Valamennyi rovarálcza érett báb
korában a meder tetejéről a víz felszínére igyekszik, a hol 
mielőtt a szárnyas alak életre kél, bábruháját leveti (ha 
t. i. útközben a pisztrángok zsákmányává nem válik).

A levetett bábruha sokszor oly tömeges (aug., szept.)

— Hogy érted? • — kérdezte az asszony csodál
kozva.

— Majd meglátod! Egyelőre készítsd útra a gyereket. 
Te is készülj. Megyünk falura. Holnapután már lent 
leszünk, az én fatornyos parasztfalumban. A sógornál, a 
néném férjénél!

— J a j! Hisz az egy rémes ember! Mikor három év 
előtt itt fent járt nálunk, az összes perzsáimat tönkre
tette. A hamut mindig rájuk szórta.

— Hátha még a gyerekeit ismernéd. Azok csak a 
fesztelen legények!

— Köszönöm szépen, nem kérek belőlük.
— No, no, azért nem kell megijedni. Nem eszik a 

levest olyan forrón, a hogy főzik. Lemegyünk, és vége! 
Úgyis már öt esztendeje megígértem nekik.

— De a gyerek most hurutos.
— Annál jobb lesz neki a levegőváltozás.
Poroszlainé megadással sóhajtott. Nem látta .még

ilyen energikusnak az urát. És másnap bepakkolta a kis 
Kálmánt mindenféle meleg ruhába. Trikóba bujtatta, téli 
ruhát adott rá s még a nyakát is meleg kendővel csavarta 
körül. Pedig tavasz volt, kora tavasz és a vonat mentén 
a földeken már kikandikáltak a zöldfejű füvek. A nap 
pedig csókokat hintett a rögök zugaiba, a völgyek rej
tőkéibe. Vidám sugárcsókok halk zenéje áradt szét a le
vegőben s a kis Kálmán bámész, nagy szemmel nézte a

barnahátú óriási hegyeket, a melyek tetején még itt-ott 
csillogott a hó, de lent a lábukat már világos sárgazöld 
habfodrok csókolták.

— Apuka, apuka, milyen jó volna meghemperegni 
o tt azon a zölden, ni! —. kiáltotta elragadtatva a 
gyerek.

Az anya a gondolatra is elszörnyedt:
— Jaj, legurulnál és megsértenéd a kis lábacskáidat!
Mire Poroszlai értelmetlenül dünnyögte :
— Édes fiam, az első horzsolásért, a mely a lábadon 

lesz, akkora aranyat adok, a mekkora csak befödi a hor
zsolást. Minél nagyobb a seb, annál nagyobb az arany!

— De az Istenért, miféle bolondokat beszélsz! — 
riadt fel az asszony.

Poroszlai furcsán mosolygott és nem fejelt.

II.

— Hohó! H ahó! Kálmán! A kis Kálmán!
Mint egy mezőre szabadult viczánkoló csikó-sereg, 

úgy tört, rohant, rugtatott neki a sápadt pesti pajtásnak 
a sógor gyerekcsapata.

Poroszlainé ijedezve sikoltozott :
— De gyerekek! Jaj, az Istenért, megijesztitek a 

Kálmuczit!
A kis vadócz Timár-gyerekek azonban nem hederítettek
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mintha a víz felszíne habbal volna borítva, de ugyanakkor 
a pisztrángok tömve vannak Tendipes- és Tanytarsus-bá- 
bokkal. Mindeme körülmények szemben a természetes 
tavakkal arra engednek következtetni, ho’gy a Tendipesek 
tömeggyarapodása a völgyzáróknál nagyobb. A völgyzárók 
produktivitására (termelőképességére) nézve egy másik 
előny az, hogy a völgyzáróban mindig új, el nem használt, 
levegődús vízrétegek jutnak a mederfenékkel összekötte
tésbe és szolgálnak javára a talajnak és a talaj lakóinak.

Megemh'thetjük azt is, hogy sokaknak az az aggodalma, 
hogy a hideg víz iránt igényes pisztrángfélék meleg nyarak 
és nyári alacsony vízállás mellett nem lesznek képesek a 
víz nagy felmelegedését kibírni, nem bizonyult alaposnak, 
így pl. az 1907. év száraz őszén, a midőn a Vertevölgyzáró 
vize 23-65 méter vízszínről 8-25-re elapadt, nemcsak a 
pisztráng, de a kényes semlingfélék is minden baj nélkül 
kibírták.

Tárgyunkra vonatkozólag megemlítendő még két ke
vésbé fontos körülmény : 1. Olyan esetben, a midőn a 
tápláló víz az időnként nagymennyiségű oldatlan anyago
kat természetes vagy mesterséges előmeder hiányában 
magában a völgyzáróban rakja le (régi és kisebb völgy
zárók), a hordalékban, illetve az iszapban hasonló gazdag 
szerves világot tapasztalhatunk akár a természetes tavak
ban. 2. A völgyzárók rendesen az erdőben vagy az erdő 
közelében épülvén, ha az erdő faállománya nem túlságos 
sűrű,havízerekéspatakok szelik át, a nyárimeleg hónapok
ban rendszerint dús rovarélet fejlődik ki; e rovarvilág egye- j 
deiből, a mely folyton mozog és a víz színe felett repked, 
olykor bőséges táplálék ju t a pisztrángféléknek.

A végzett s itt leírt megfigyelésekből tehát egyáltalában 
nem következik az, hogy a völgyzárók csekélyebb halhús
hozamának, illetve halzsákmányának a völgyzárók hal- 
táplálékban való szegénysége volna az oka.

A csekély eredménynek nem élettani, hanem technikai 
oka van. Biológiai (élettani) oka volna annak akkor, ha a 
tenyésztendő halfajt rosszul választanánk meg, vagy ha 
nem megfelelő számú halan}'aggal népesítenénk. Ez a két 
ok a németországi völgyzáróknál nem fordul elő, mert e 
tekintetben több évi tapasztalat, kipróbálás áll rendel
kezésre, túlnépesítve a völgyzárók nincsenek, mert vala
mennyi kifogott hal jól fejlett. Ezzel szemben tény az, hogy 
ha valamely völgyzárónál sikerült a halászás (fogás) mód
ján javítani, akkor ez a tökéletesítés az eredményt is min
dig megjavította és így megállapítható, hogy a völgyzárók 
halászatának csekély eredményét a lehalászás nehézségei 
okozzák.

A németországi hírneves halászati szakemberek közül 
többen, így Eberts titkos kormánytanácsos is többször 
hangoztatta, hogy völgyzáróknál a halászati üzem legfon
tosabb szabálya az, hogy minden értékesíthető, kártékony 
(idős) halat ki kell fogni és megfelelő mennyiségű halanyag 
behelyezésével a népesítésről gondoskodni. Hiba lkg.-on 
felüli pisztrángot megtűrni, sőt, ha lehetséges, az 1/9—1/8 kg. 
súlylyal bírókat már ki kell fogni, egyrészt mert ilyen súly 
mellett értékesíthetők azok legjobban, másrészt mert az 
ilyen példányok áz ivadékban még nagy károkat nem okoz
nak. Ebből következik egy második szabály, t. i. az, hogy 
a völgyzárókat alaposan (intensive) halászszuk le.

Csakhogy épen az a legfontosabb kérdés, hogy a hal-

a figyelmeztetésre. Körülrajzották a kis Kálmánt és ragad
ták magukkal.

Poroszlainé nyugtalanul nézett utánuk és gyámoltalan 
nul kérdezte meg a sógorasszonyától:

— Nem csinálnak valami rosszat?
Timárné nevetett:
— Ugyan lelkem, már hogy kérdezhetsz ilyet? Persze, 

hogy csinálnak. Csak nem képzeled, hogy ennyi fiú együtt 
maradhat csintalankodás nélkül?

És Timárné büszkén nézett a fiaira, a kik négyen 
voltak.

Poroszlainé halálos aggodalommal vonult be a sógorék 
vendégszerető házába.

Kényes, finyás, finom kis asszonyka volt s csak az 
úti toile.tte-jének átcserélése stílszerű házipongyolába el
tarto tt jó egy óra hosszat. A vendégszoba ablakai az ud
varra nyíltak. Mialatt Poroszlainé öltözködött, az udvar
ról behallatszott a gyerekek veréblármája. Nagy játék 
folyhatott ott. A Timár-fiúk úgy ordítoztak, mint a 
Behemótok. Poroszlainé idegesen jegyezte meg a férjének :

— No, ezek sem maradhatnának meg Pesten. Adna 
nekik a házmester!

— Elég b a j! — dünnyögte a férfi.
Egyszerre csak Poroszlainé felfigyelt.
— Mi? Mi az? Nem hallod? — kérdezte csodálkozva 

a férjétől.

Poroszlai hallgatózott. A Timár-gyerekek lármájába 
időnként egy-egy vékonyka, erőtlen, de diadalmas hang 
vegyült.

— Ez Kálmuczi! — mondta Poroszlainé izgatottan. — 
Nézz ki, mért kiabál a lelkem? Talán valami baja 
van ?

— Ugyan! Nincs annak semmi baja. Csak belemele
gedett a játékba. Hallgasd csak, mit kiabál?

Poroszlainé megállt a mosakodásban.
— Nem hallom.
— Várj csak, mindjárt kezdi. Holló! Hisz ez nagy

szerűen megy. Tudod, mit kiabált a kis betyár ebben a 
minutumban? Ezt ni : «Hé, a teremfáját!»

— Mit? — hüledezett Poroszlainé.
A férfi nevetett :
— Káromkodott a kis öreg. Úg}r látom, kocsist já t

szanak. Csakugyan. Innen, az ablakból látszik is. A Timár- 
gyerekek beültették Kálmánt egy kis szekérbe s ők négyen 
húzzák az alkotmányt. Kálmán a kocsis. És hogy liaj- 
kurássza a lovait. Most meg megint lármázik a kis öreg. 
Hallod? «Hé! Gyű! Te pejkó! Vigyázz, mert úgy oda
suhintok a derekad alá, hogy belégebbedsz. Te 
dög!»

— Jaj! — sikoltott fel Poroszlainé rémülten. — Egé
szen elrontják ezt a drága, gyermeket azok a neveletlen 
suhanczok.
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állomány gazdasági szempontból helyes szabályozásának 
szem előtt tartásával mi módon történjék a lehalászás?

Eddig a völgyzárókban leginkább eresztőhálóval, var
sával és ritkán húzóhálóval (gyalom) halásztak s hogy a 
lehalászás nem volt alapos (intenzív), mutatja az, hogy 
igen sok 1 kg.-on felüli pisztrángot fogtak ki. A völgy
zárók halászati üzemének tökéletesítésére eddig ajánlott 
javaslatok két csoportba sorozhatok: a) a melyek a le
halászás megkönnyítésére vonatkoznak, h) a melyek 
általános természetűek. . (Folyt, köv.j

A derm oplastikáról.
Irta : W. E.

Az állattani múzeumok látogatói közt kevesen vannak, 
a kik az állat «kitömés» lényegének mindenre terjedő ma
gyarázatát adni tudnák ; magában véve a kitömés, olyan 
egyszerű hangzású szó, hogy mindenki önkéntelenül is a 
szénára, kóczra stb. gondol, mely némely szertárnak túl
zsúfolt polczaira az állatoknak valóságos torzmásait 
állította.

Az állatok egyszerű kitömését ma már a művészi szín
vonalon álló s a szobrászattal rokon, úgynevezett odermo- 
plastika» (képzőműtét) váltotta fel, mely az állattannak 
egyúttal egyik igen fontos se'gédtudománya.

Míg azelőtt a természetbúvárok messze idegenben, 
tropikus földrészeken nagy gonddal, nehéz munkával 
összegyüjtögetett és viszontagságosán hazaszállított állati 
preparátumait — tisztelet a kevés kivételnek — minden

— Zsupsz! — kiáltott fel most hirtelen Poroszlai 
megelégedett nevetéssel.

— Mi? Mi történt? — ijedt fel az asszony ismét.
— Kifordították Kálmánt a földre!
Poroszlainé úgy a hogy volt, félig levetkőzve, majd- 

hogy kifutott az udvarra. De nem volt ideje a nagyobb 
rémületre, mert az ajtón egészen kipirult arczczal, lázasan 
csillogó szemmel befutott a kis Kálmán. A kabátja a 
nyakán ki volt gombolva, a fejéről hiányzott a kalap s 
a térdén ki volt szakadva a nadrágja.

— Apám! Apám! — kiáltotta a gyerek diadalmasan. — 
A ranyat! A ranyat! Horzsolás van a térdemen. Ekkora n i!

III.

Poroszlainé este, titokban,, mikor a férje nem látta, 
vizes borogatást te tt az alvó fia horzsolásos térdére. Éjjel 
pedig álmából gyakran felriadt: úgy rémlett, mintha a 
kis falusi Behemótok éktelen zsivaját és a szegény, finom 
kis fia segélykiáltásait hallaná. Hanem a mikor meggyő
ződött róla, hogy a fia nyugodtan alszik ágyában, mégis 
lecsillapodott. De ez a nyugalma se tarto tt sokáig. Hajnal 
felé felébredt és rémülten kérdezte önmagától:

Mi az, hogy Kálmuczi olyan csendes? Eddig éjfél 
körül mindig felébredt és nyafogott egy ideig, a míg 
álomba ringatták. Csak nincs valami komoly baja?

természettudományi hozzáértés és művészi ízlés híján 
iparkodtak élethíven feldolgozni, addig ma az állatok ki
tömése olyan valódi művészt követel, a kinek nemcsak 
plastikai érzéke van, hanem aki anatómiai (boncztani) 
tudása mellett, élesszemű természetmegfigyelő is.

A czél ugyanis az, hogy a kikészítendő állat minden 
részében a valóságot állítsa elénk. Ehhez pedig az állat 
életmódjának és cselekvéseinek beható ismerete szükséges.

Az elavult kitömési módszernél a külső forma számára 
a bőr szolgáltatta az alapot s a siker többó-kevésbbé a 
bőr alkalmazkodási képességétől függött.

A dermoplasta ellenben csak a teljesen befejezett 
plastikai kiképzés után húzza fel a modellre a kikészített 
állati bőrt, úgy hogy minden fontosabb izomcsoport, 
bőrráncz, ér stb. mintegy megelevenülve kerüljön a szem
lélő elé. A hulla pontos méretei után készült modell útján 
érhető el az élő állat hű másolata.

A dermoplastika nem egyszerre született, hanem foko
zatosan fejlődött mai színvonalára.

Az állati bőrnek kóczczal vagy szénával való kitömési 
módját eleintén azzal kezdték helyettesíteni, hogy külö
nösen emlősöknél szalmamodelleket alkalmaztak, mada
raknál, hüllőknél éa halaknál pedig szilárd anyagokat 
használtak.

A szalmamodell úgy készült, hogy négy vasrudra fából 
faragott vagy drótból formált állványt alkalmaztak, a 
melyet az állat alakjához képest különböző szalma- vagy 
szénaréteggel varrtak, vagy göngyöltek be. A négy gerincz- 
támasztó rudat a végtagok alakjára formázták és erre az 
alkotmányra erősítették azután vagy az eredeti-, vagy fából,

Poroszlainé felugrott ágyából és remegő aggodalom
mal nézte meg a fiát. A drága jószág úgy aludt, mint a 
tej. Poroszlainé még a fülét is ráhajtotta, hogy meg
figyelje a lélegzését. Mélyen, egészségesen szuszogott. De 
Poroszlainét ez talán még jobban nyugtalanította. Valami 
nincs rendjén. Bizonyos, hogy láz dolgozik a szegényké
ben s ez erőtlenítette el annyira, hogy nem tud felébredni. 
Dobogó szívvel kezdte rázogatni, a mire a gyerek kényel
metlenül izgett-mozgott, dünnyögött, mormogott s egyszer 
csak, a nélkül, hogy szemét kinyitotta volna, haragosan 
döngte:

— Andris, pofonütlek!
Az alvó kis betyár azt álmodhatta, hogy az egyik 

Timár-gyerek czibálgatja.
Poroszlainé erre megcsókolta a harczias álomszuszék 

kezét és visszafeküdt ágyába.
Másnap reggel Poroszlainé későn ébredt föl. Egyáltalán 

későn szokott felkelni s rendesen a fél délelőttöt az ágyá
ban töltötte. A fiát is vele együtt szokták fölkelteni.

Most is első pillantása a gyerek ágyára esett. A vánko
sok fehér, puha fészke azonban üres volt. Poroszlainé 
megdöbbenve csöngetett k i :

— Hol van az úrfi? — kérdezte izgatottan a belépő 
parasztcselédkétől.

— A kertben.
— Mit csinál?
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esetleg turfából kiképzett koponyát; az egészet bevonták 
egy réteg modellagyaggal, a melyen a részleteket kidol
gozták s erre húzták fel a preparált bőrt.

Ezeknek a modelleknek az volt a hátrányuk, hogy 
nem voltak elég szilárdak s ezért tartósságuk sem volt 
nagy.

így jöttek rá azután a fa modellek alkalmazására, a 
melyek részint állványszerűen, részint teljesen tömören 
készültek. A famodellek már a tehetséges preparator 
számára lehetővé tették az állatok domborulatainak leg
messzebbmenő kidolgozását és így tartósságuk mellett a 
plastika is érvényesülhetett. Ez az eljárás azonban olyan 
sok időt vett igénybe, hogy csupán nagyobb állatoknál 
volt alkalmazható.

A legtöbb európai és amerikai kitömő műhelyben és 
múzeumban a nagyobbméretű emlősök modelljeinek el
készítésénél a szalmát, szénát, agyagot részben különféle 
modelianyagokkal pótolják és iskolázott szakemberek ver
senyeznek, hogy az állattani gyűjteményeket úgy egyes 
műremekekkel, mint értékes csoportművekkel gazdagítsák.

A kiváló mesterek száma nem nagy ; ezeket is mú
zeumok és világhírű főiskolák tartják lefoglalva.

így a leipzigi egyetem büszkélkedhet azzal, hogy 
állattani múzeumán 1907 óta a dermoplastika egyik nagy
mestere, a hollandus származású Tér Meer működik.

Tér Meer hosszas kísérletezés után olyan gyúrható 
anyagot állított össze gipsz, tőzegtörmelék, csiriz és víz 
keverékéből, a mely — ellentétben az agyaggal — száraz 
állapotban nem töredezik ; keménysége azonban a fenyő
fáéval egyenlő ; ez utóbbi sajátsága már azért is fontos,

— Lövöldöz a rigókra!
— Jesszusom! Puskát adtak a kezébe?
A parasztcselédke furcsa nevetésre vonta a szá já t:
— Csak csúzli az, tekintetes asszony! Gumipuska! 

Követ tesznek bele, oszt’ zzrrm! Úgy megtalálja a rigó 
szárnyát, hogy egyenesen az ember ölébe esik. Már lőtt 
is egyet az urficska. El is fogja vinni Pestre. A tekintetes 
úr mondta, hogy kaliczkát csináltat néki.

Poroszlainénak főni kezdett a feje :
— Küldd be azonnal a tekintetes urat!
Poroszlai csillogó szemmel állított be. Az asszony rá- 

i 'iv a lt:
— Mit csinálsz te szerencsétlen ember, meg akarod 

ölni a fiadat?
Poroszlai nevetett:
— Csak bízd rám, pompásan halad a gyerek. Az imént 

a palánkról szedtem le.
— Jaj, ez valami új meglepetés.
— Persze. Új annak, a ki nem próbálta. A kis liunczut 

felmászott egy három méter magas palánkra, hogy onnan 
vegye czélba a szomszéd libáit.

— Jesszusom! Ha leesett volna?
— No, n é ! A libákat nem is sajnálod?
— Ugyan, hagyj békét az izetlen tréfáiddal. Hol van 

most az a gyerek?
— Mit tudom én? Mikor behívattál, ép a kukoricza-

mivel lehetővé teszi az állati bőrnek a modellre való rá-
szegezését is. •

A dermoplasta mindenekelőtt kis modellt készít a 
gyúrmából. Ez képezi munkájának úgyszólván alapkövét. 
Ezen a kis modellen kifejezésre ju t a különböző emlős 
egymástól elütő testalkata és jellegzetes állása.

A kis modell elkészítésére igen nagy gondot fordít a 
művész. Az állati hulla méretei és az izomcsoportokról 
készült öntvények, valamint rajzok, fényképek, az állati 
csontváz valódi állása, az jzmok formája (feszült és lan
kadt állapotban) s az egyes tagméitdek konturája stb. mind
megannyi fontos részlet, melyeket nem téveszt szem elől.

A kis modell után készül azután egy természetes nagy
ságú sematikus rajz, melyről a nagy modell számára a 
belső vázat szerkeszti meg.

A belső vázat az állatpreparator egy a törzs alakjának 
megfelelő deszkából készíti; erre erősíti a végtagok alak
jára görbített négy vasrudat, a melyek alsó végeit egy 
talapzatra rögzíti; két, a nyakhossznak megfelelő rúd 
tartja a törzshöz erősített fafejet. A vázat még bizonyos 
számú drótív egészíti ki s ezt azután goromba vászonba 
öltözteti. Erre a vászonfelületre jön a modellmassa vékony 
rétege.

A munka művészi része csak most veszi kezdetét. 
A modellrétegen dolgozza ki a művész előbb csak nagy 
vonásokban a felszínen levő izomzatokat és az azokból 
kilépő skeletrészeket, a fejnek részleteit, a nyakcsigolyá
kon alávonuló tartozékokat, a vállperecz emeltyűit, a fej, 
nyak, valamint az első végtagok mozgatására szolgáló 
izmokat, a mellkas és has lapos izomrétegzeteit, az ágyék

kasba bujt. Azóta talán fölmászott valamelyik szilvafára 
és eszi az éretlen szilvát, vagy fönt van a szénapadláson 
és a szénalehányón bukfenczezik lefelé, vagy verébfiókákat 
keres a szérű tetején, vagy mit tudom én? Annyi bizonyos, 
hogy a nadrágja már végig van hasadva s az arczára szép 
piros vonalakkal vannak ráírva azok az újfajta, gyönyörű 
élmények, a melyekről csodadolgokat fog mesélni odahaza 
Pesten a szájtátó kis barátainak . . .

Poroszlainé kapott az utolsó mondaton :
— Pesten? Helyes, azonnal utazzunk vissza Pestre! 

Nem akarom, hogy tönkretegyétek itt a gyerekemet. Egé
szen másként áll a dolog azokkal a kis parasztokkal, a 
sógorod gyermekeivel. Azok megszokták. De az én fiam, 
az másféle! Utazzunk! Itt örökös rettegésben élek.

Poroszlai gyöngéden megölelte a feleségét :
— No, no, csak nyugodj meg, édesem. Ezt a dolgot 

mégis csal* bízd rám. A te nevelési és ápolási módszered 
csődöt mondott, hadd próbáljuk ki az enyémet. Most 
készülj egy kis kocsizásra. Megnézzük a környéket. Na
gyon szép. Csak estére kerülünk vissza.

— És Kálmuczi? Őt nem visszük magunkkal?
— Szó sincs róla. Unná magát. Hadd maradjon a 

pajtásaival.
Poroszlainé nehéz szívvel egyezett bele az ura 

programmjába. Kocsira ült és elment a kirándu
lásra.
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részeket, a inedencze kötegeit és a hátsó végtagokat 
izmaival és inaival stb. stb.

Mindezeket boncztani tudással és művészi remekelés
sel faragja ki a félig szikkadt rétegben.

A kész modellre, a melyet előzőleg a nedvesség elszi
getelése czéljából takaró, olajfestékkel és vastag enyv- 
réteggel von be, illeszti azután a vízben jól kiöblögetett 
és belső' részén arzénszappannal bőven megecsetelt állati 
bőrt, a melyet a hasfelőli, a végtagokon pedig a belső 
részen összevarr.

Néhány száz gombostű segélyével tökéletesbíti azután 
a bőr teljes ráfekvését a modellre.

Az így kikészített állat mérsékelt hőfokú helyiségbe 
kerül, a hol a fokozatosan szikkadó bőr az enyv tapadása 
folytán teljesen a modellre simul. Száradás után az orr, 
az ajkak és a szemek tájéka olaj festékkel kiszínezi etnek, 
mire a preparátum teljesen készen van.

Nagy nehézségekkel kell a dermoplastának megküz
deni, a-mikor például egy exotikus állatnak némelykor 
igen tökéletlenül preparált bőrét kell kitömnie. Ilyenkor 
nemcsak méretek nélkül áll, hanem csupán a deszkalapos- 
ságú bőr az, a melyből produkálnia kell. Ilyen esetekben 
élő állatokról vett fényképfelvételek, múzeumok már kész 
példányai s mindenekfelett mesteri gyakorlat segítik ki.

A dermoplastikának egy nem kevésbbé fontos ágazata 
az állatcsoportok helyes összeállítása.

A legtöbb muzeum helyszűke miatt mesterséges cser
jék, fák, sziklák stb. befogadására nem rendezkedhetik 
be, holott az ilyen csoportok helyes összeállításban az 
állat életmódjába is tanulságos betekintést nyújtanak.

Csak alkonyat táján kerültek vissza. Poroszlainénak 
első kérdése volt a fia.

— A hátulsó udvarban játszanak! — felelte a paraszt- 
cselédke. — Oláh gyerekek is vannak köztük. Háborút 
játszanak.

Poroszlainé az ma kíséretében a hátulsó udvar felé 
tartott. Már messziről nagy zsivaj kavargott feléjük.

— Ne hagyd magad! Szorítsd! Vigyázz! Rajta! 
Rajta! — hangzott fel vegyesen magyarul és oláhul is 
éles és izgatott gyermekhangokon.

Poroszlainé megriadva állott meg a kis udvar előtt. 
Bent, a kövekkel kivert, poros földön két gyerek hemper- 
gett egymáson. Birkóztak. Egymás torkát szorongatták, 
a fejüket egymásnak szegték, a lábaikkal összeakaszkod
tak. Egyszer egyik volt felül, másszor másik. A többi 
gyerek csillogó szemmel, izgatottan állta körül a birkózó
kat és lelkes kiáltásokkal bíztatta őket. Egy oláh és egy 
magyar gyerek birkózott és ehhez képest szóltak a bizta
tások is, hol oláhul, hol magyarul.

Poroszlainénak elállt a szive verése. A magyar gyerek 
a kis Kálmuczi volt.

Ijedtében hozzá akart rohanni, de az ura hirtelen 
visszarántotta.

— Ne bántsd, hagyd őket! — mondta Poroszlai va
lami furcsa örömmel.

—?De hát ez már sok!

A czédrusfa.

A czédrus vagy «nőnemű acajou» (Cedrela odorata L.) 
az Antillákon, Mexikóban és Közép-Amerikában még 
nagy mennyiségekben fordul elő, mindazonáltal a főként 
szivarláda- és butorkészítéshez használt fája iránt meg
nyilvánuló kereslet állandó növekvése időszerűvé teszi, 
hogy tenyészete biztosításának módjairól gondoskodjunk. 
Az acajoutól (hímnemű acajoutól) eltérően — amelylyel 
rokon és gyakran együtt található — 750 m tengerszin- 
feletti magasságon túl már nem tenyészik, szereti a folyó
völgyeket és az agyagos vasas talajt.

Elegyetlen állományokban 24—28 m magasságot érhet 
el 0-9—1-8 m átmérőjű és 4 —6 m magasságú törzszsel; 
normális fának minősíthető az olyan, a melyik 24 27 m 
magas, lent mérve 0 9—1-2 m átmérőjű, az ilyennek 
törzse 7 m3 fát adhat, rendesen azonban már a 0-6 in 
átmérőjű fákat a vágáshoz éretteknek tekintik. 1 m" fa 
súlya nyers állapotban 750 kg-ig megy fel, száraz álla
potban 440—500 kg.

A czédrusok növekvése a mexikói Chiapas állam egyik 
ültetvényében eszközölt megfigyelések szerint a 18 hó
napos fácskánál 29 cm kerület, 305 cm magasság, a 28 
hónapos fácskánál 39 cm kerület, 485 cm magasság volt, 
vagyis a növekvés 10 hónap alatt kerületben 10 cm, 
magasságban 180 cm, a 4 éves fácskánál kerületben 

: 56 cm, az 5 éves fácskánál kerületben 74 cm, vagyis egy 
év alatt a növekvés kerületben 18 cm volt.

Egyes, egyformán 23 éves fáknál a kerületben 185—310 
cm, a magasságban 670—975 cm közti határok voltak

— Ugyan! Úgyis mindjárt vége lesz.. Már nagyon 
fáradtak. Valamelyik győzni fog.

A két gyerek csakugyan erősen lihegett. Úgy gyúrták, 
szorongatták egymást, mintha egy élet üdvössége függött 
volna attól.

Azonban már lassabban mozogtak a karjaik, időnként 
meg-megpihentek s végre be is fejeződött a párbaj. Az 
oláh gyerek feladta a küzdelmet, kimerültén bocsátotta el 
az ellenfelét, a ki rátérdelt a mellére és nehezen szuszogva, 
de diadalmasan mondta :

— Csak azért! Mert a miért én pesti gyerek vagyok, 
azért megmutatom!

Poroszlainé nem tudta, mi történt vele, de egyszerre 
máskép látott mindent. Szeretett volna odaszaladni, hogy 
ölébe kapja és megcsókolja a fiát. De aztán okosabbnak 
vélte, ha szép csendesen, észrevétlenül visszahúzódik és 
nem vesz tudomást semmiről. Ez az igazi gyermekélet, 
a melybe a nagyoknak még a méltánylása is diszharmóniát 
vegyítne.

Hanem este a vacsoránál, a mikor a fia olyan étvágy- 
gyal és annyit evett, mint ő és az ura ketten együttvéve, 
és a gyerek arczán ott lá tott ragyogni valami szokatlan, 
új csillogást,, valami játékos, tiszta pirosságot, boldogan 
mondta az urának :

— Mit szólsz ehhez a kis paraszthoz?
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megállapíthatók, nagyobbrészt a vékonyabb fák a maga- | 
sabbak. 300 felbecsült törzs 25,850 frank piaczi értéket 
képviselt.

Ezek az adatok a fa növekvésének és értékének gaz- j 
dasági szempontból előnyös alakulását egyaránt bizo
nyítják.

Gazdasági tanácsadó.
A blikkm akk, vadgeszten ye és akáczlom h  

m int barom fi-eleségpótló .

A jelenlegi rendkívüli viszonyok között fontos a ' 
baromfitenyésztőre, ha állatkáit legalább részben olcsóbb,- 
de azért tápdús eleséggel képes ellátni, mert minden te
nyésztőnek az kell, hogy legyen most a jelszava : «minél i 
olcsóbb legyen a baromfieleség»; mert a mennyivel keve
sebbe kerül a szárnyasok takarmányozása, annyival na
gyobb a haszon és a tiszta jövedelem. Azonban nem éppen j 
egyszerű dolog olcsó, tápdús, jó és könnyen emészthető 
baromfieleségre szert tenni. Igaz, hogy jó és olcsó baromfi- 
eleséget szolgáltatnak a konyhai hulladékok és ehhez ha
sonló más maradékok is, csakhogy ezeknek felhasználható 
anyaga sokkal kevesebb, mintsem az csak részben is, egy. 
közepes tenyésztés részére elegendő. így a tenyésztőknek 
más utat és módot is meg kell ragadniok, hogy olcsó 
baromfieleséghez juthassanak, ezt pedig főleg az erdészeti 
alkalmazottak azáltal érhetik el a legkönnyebben, ha a 
bükkmakkot, vadgesztenyét és az akáczfák lombját erre 
a czélra felhasználják. Különösen az olyan tenyésztők, 
mint a milyenek e lap t. olvasói, kiknek foglalkozásuknál 
fogva állományuk sok esetben közel fekszik bükkerdő- 
ségekhez, makkot könnyen és elég olcsón lesznek képesek 
beszerezni, éppen úgy az akáczfa lombját és a vadgesz
tenyét is, ha viszont ilyen fák is vannak lakóhelyükhöz 
közel. Ilyen vidékeken mindkét gyümölcs és az akácz 
lombja jóformán csak annyiba fog kerülni, a mi annak 
ossz esz edésére szükséges gyerekek vagy elaggott munkások 
napibérére fordíttatik.

A bükkmakk, vadgesztenye és az akácz lombja azon
ban nyersen, úgy a mint az össze lesz szedve, a baromfinak 
eleségre még nem nyújtható ; ezeket erre a czélra előbb 
elő kell készíteni, a mi úgy történik, hogy a bükkmakkot 
és a vadgesztenyét közönséges kenyérsütő kemenczékben 
megsütjük és azután megdaráljuk vagy durván meg
őröljük. A mi e két gyümölcs tápértékét illeti, elég,, ha 
megemlítjük, hogy a bükkmakk a legjobb sertéshízlaló 
takarmányt szolgáltatja, úgy hogy régebben, a mikor 
még külterjesebben gazdálkodtak, a sertéseket jóformán 
csakis makkoltatással hizlalták fel. A vadgesztenye 
főleg bő keményítőtartalmánál fogva szeszfőzésre is al
kalmas és jóformán csak azért nem főznek még a mos
tani világháborúban sem belőle szeszt, mert sehol sem 
tenyésztik oly számottevő mennyiségben, hogy érdemes 
lenne belőle szeszt főzni ; továbbá kemény héjánál fogva 
kissé körülményes is lenne abból alkoholt előállítani. 
Az ákácz tudvalevőleg éppen úgy mint a lóhere és lu- 
czerna a pillangósvirágú növények osztályába tartozik,

ennélfogva lombja igen jó zöldeleséget szolgáltat a ba
romfi részére is. Mivel az akáczfáról a lombot tüskéi 
miatt körülményes leszedni, ezért ajánljuk, hogy a te
nyésztők várják be az első fagyot és akkor szedessék fel 
az akáczlombot a földről, mert tudvalevőleg az akácz 
mint legkésőbb lombosodó fa, leveleit egészen a fagyok 
heálltáig megtartja és amint annak lombját a dér meg
csípi, arról a levelek azonnal lehullanak. Ha már most 
ilyen lombbal rendelkezünk, akkor friss állapotban egé
szében is etethetjük, azonban száraz állapotban mor
zsoljuk össze kezeink között és keverjük a baromfiak 
lágyelesége közé. Úgy a bükkmakk, mint a vadgesztenye 
és akáczlomb megfelelően előkészítve, nem utolsó helyen 
álló baromfieleséget szolgáltat különösen akkor, ha te
kintetbe vesszük még azt is, hogy a baromfi épen úgy, 
mint más omnivora (mindenevő) állat nagy előszeretettel 
fogyasztja el a különféle gyümölcs és zöldeleségeket is. 
Hiszen az magától is értetődik, hogy a baromfi szintén 
megköveteli a változatos étrendet ; a gyümölcsfélék és 
főleg a zöldség nemcsak változást hoz, hanem a baromfi 
emésztését is elősegíti.

A vadgesztenye nagy csersav, a bükkmakk pedig 
fagin tartalmánál fogva csak mérsékelt mennyiségben 
adható a baromfinak, mert ellenkező esetben azok igen 
könnyen csersav, illetve fagin mérgezést kaphatnak és 
ebben el is pusztulhatnak. Az adagolás mennyiségére 
nézve 10 drb tyúkra naponkint legfeljebb Y> kg vad- 
gesztenye vagy bükkmakk eleséget számíthatunk ; ilyen 
adagban úgy a vadgesztenye mint a bükkmakk igen jó 
hatást fog a tyúkok tojásképességére gyakorolni.

Nem tudjuk, eléggé ajánlani ezt a két gyümölcsöt 
és az akáczlombot mint baromfipóteleséget, olyan tenyész
tőinknek, mint t. olvasóink, a kik abban a helyzetben 
vannak, hogy azokat könnyen és olcsón összeszedhetik.

Bászél Elek.

A kecske mint tejelő állat. Egy jó fajtájú és elsőrangú 
kecske, tejelési időszakának kezdetén naponta 3—3-5 liter 
tejet ad. Vannak egyes kecskék, a melyek naponta 4—5 
sőt több liter tejet is adnak, ezek azonban kivételek. 
A napi tejprodukczió idővel mindinkább kevesebb lesz. 
De azért egy ilyen kecskét, ha jól ápoljuk és jól táplál
juk 9—10 hónapig is lehet mint tejelő állatot használni. 
Később, mikor a kecske" tejhozama már 1 literre csökkent, 
ajánlatos újabb tejelő állatot szerezni.

A kecsketej kellemetlen szaga és íze csaknem mindig 
a tisztátalan istállóra, vagy magának a kecskének a tisz- 
tátalanságára vezethető vissza. Tisztán tartott kecskék, 
a melyeknek szellős, világos és száraz istállójuk van, 
igen ritka kivétellel mindig teljesen kifogástalan, szag
talan és ízletes tejet adnak, a mi éppen úgy mint a tehén
tej, bármilyen czélra felhasználható.

Télen a tejelő kecske takarmányszükséglete naponta 
2—2-5 kgr. széna, 1—1-5 kgr. takarmányrépa, vagy 
sárgarépa, a mi azonban konyhahulladék által is pótol
ható és 0-5 kgr. erőtakarmány, a mi szükségből főtt bur
gonyával és kevés sóval kevert lóheréből állhat. A kecske 
szereti a változatos eleséget s azért nagyon hálás, ha néha

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



19-20. se. AZ ERDŐ.

káposztalevelet, kenyérhéjat, burgonyahéjat stb. adunk 
neki. Italul csak tiszta, télen kissé megmelegített vizet 
adjunk. A konyhából kikerülő mosogatóvíz, a melyet 
sokan a kecskének adnak ital gyanánt, határozottan árt 
s gyakran emésztési zavarokat idéz elő. A kecskét ellés 
után, eleintén naponta háromszor fejjük és pedig reggel, 
délben és este, később, mikor a tej már kevesebb csak 
reggel és este, végül pedig csak naponta egyszer, még 
pedig este.

Szappanfőzés. Különösen a mostani időkben, a mikor 
az élet fenntartásához szükséges anyagok és háztartási 
czikkek ára óriási mértékben felszökött s egyebek közt 
szappanban is nagy a hiány, rá kívánunk mutatni arra, 
hogy kivált falusi háztartásokban igen jó szappant lehet 
házilag készíteni s azt igen jó áron lehet értékesíteni is.

Szappanfőzéshez mindenféle zsiradékot, régi, elromlott 
gépolajat, sőt még a piszkos olajat is, a gépekről lefolyó 
megsűrűsödött olajat, továbbá mindenféle háziállattól 
származó és táplálkozásra nem, vagy kevésbbé alkalmas 
zsiradékot, továbbá vadak zsírját, minő a szarvasfaggyú, 
a borznak a hája, sőt a borznak zsírral benőtt bele, továbbá 
faggyúhulladékot, töpörtőt, bőrkét, sonkacsontot és egyéb 
avas zsiradékot fel lehet használni a következő eljárások 
szerint:

1. 5 kgr borzhájhoz veszünk 2 kgr lúgkövet és 10 
liter vizet,

2. 5 kgr faggyúhoz, szarvasfaggyúhoz, olajhoz, 
vagy zsírhoz 2'5 kgr. lúgkövet és 10 liter vizet.

3. 5 kgr. összegyűjtött zsiradékhoz, minő a bőrke, 
faggyúhulladék, csontok, kell 15/s kgr lúgkő és 10 liter víz.

Este egy nagy fazékba belerakjuk a zsiradékot és a 
fentiek szerint ennek megfelelő mennyiségű lúgkövet és 
vizet, s kissé felmelegítjük. Másnap reggel a fazekat 
tűzre állítjuk és lassú tűznél folytonos keverés mellett, 
hogy az anyag ki ne fusson, két óra hosszat főzzük. Ha 
a zsiradék már teljesen felolvadt, akkor a hány fél kilo
gramm lúgkövet használtunk, annyiszor 100 gramm sót 
teszünk a főzetbe és újból jól felforraljuk. A só elválasztja 
a szappant a lúgtól. Annak megállapítására, hogy a 
szappan a lúgtól elvált-e, hüvelykujjunk körmét m árt
suk be a szappanba ; ha az ujjra tapadó szappan meg- 
k eményedik és nem látszik rajta lúg, akkor a szappan 
már jó, ellenkező esetben még egy kis sót kelL beletenni. 
Ezután a szappant szitán átszűrve, kilyuggatott fenekű 
és oldalú sűrű szövésű nedves ruhával beterített ládikába 
öntjük, a hol az 24 óra alatt eléggé megkeményedik 
arra, hogy vékony spárgával vagy vékony sárgarézsodrony- 
nyal tetszésszerinti darabokra felvághassuk. A ládika 
fenekét és oldalait azért kell kilyukasztani, hogy a lyuka
kon keresztül a felesleges víz és lúg kifolyhasson. A fel
darabolt szappant szárítás czéljából szalmára rakjuk.

A megmaradt lúgból kenőszappant készíthetünk, de 
akkor még faggyút vagy olajat és lúgkövet kell hozzá
adni. Veszünk 1 kgr faggyút, vagy olajat, 0’5 kgr 
marónátront (drogériában kapható) és 4 liter lúgot és 
ezt két és félóráig addig főzzük, a míg jól összekevere
dett ; azután még egy kevés lúgot öntünk hozzá és még
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fél óráig főzzük. Ennek a masszának úgy kell kinézni, 
mint a világos, átlátszó enyvnek.

Lehet a szappanfőzés után visszamaradt lúgból súro
láshoz való kemény szappant is készíteni, a következő 
módon : 5 liter lúghoz veszünk 0.5 kgr. lúgkövet, 0.5 kgr 
faggyút, vagy olajat és 0'5 kgr gy an tá t; ezt három óra 
hosszat főzzük, azután Vs kgr sót keverünk bele s lijból 
addig főzzük, míg a szappan a lúgtól elválik. Ekkor a 
szappant leszedjük.

Különfélék.
Könyvismertetés. Hézagpótló munkát adott ki a na

pokban áz Országos Erdészeti Egyesület «Táblák álló fák 
és faállományok fatömegének meghatározására» czímen. Eze
ket a táblákat a Németbirodalom és Ausztria erdészeti 
kísérleti állomásainak munkálatai alapján dr. Grundner F. 
főerdőmester és dr. Schwappach A. titkos kormánytaná
csos, tanár, állították össze s 1906-ban adták ki. A IV. 
német kiadás nyomán magyar nyelven sajtó alá rendezte 
és a famagasságmérésre vonatkozó rövid útmutatással 
ellátta fíund Károly, az Országos Erdészeti Egyesület 
titkára.

A részletes használati utasítással ellátott mű a bükk, 
éger, tölgy, erdei fenyő, fekete fenyő, jegenyefenyő, lucz- 
fenyő és vörösfenyő álló fák 7 cm.-nél vastagabb és összes 
fatömegének meghatározására vonatkozó táblázatokat, to
vábbá luczfenyő, erdei fenyő és jegenyefenyő rudak köbö- 
zésére szolgáló adatokat, az elül említett fanemek átlagos 
alakszámait, 1 —50 cm. átmérőjű fák körlap adatait és 
néhány famagasságmérő ismertetését tartalmazza.

A tömegtáblák első sorban arra szolgálnak, hogy álló 
erdőrészletek (faállományok) fatömegét kényelmesen meg
állapíthassuk, anélkül, hogy próbafákat kellene dönteni. 
Lehet azonban a tömegtáblákat egyes álló fák köbtartal
mának megállapítására is használni.

A táblázatok használata tehát azzal az előnynyel bír, 
hogy feleslegessé teszi a próbafák döntését, a melyek 
távolfekvő erdőrészekben és szétszórt fekvésük miatt 
gyakran nem értékesíthetők ; lényegesen apasztja az erdő
ben végzendő munkát, tehát idő- és munkamegtakarítással 
jár s jelentékenyen csökkenti a próbafák kiválasztása 
körül elkövethető lényeges hibákat, tehát a becslések 
pontosságát emeli.

A 126 oldalra terjedő, igen szép kiállítású, vászonba 
kötött mű az «Országos Erdészeti Egyesületinél (Buda
pest, V., Alkotmány-utcza 6. szám) 6 koronáért kapható. 
Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és «Az Erdő» elő
fizetői részére ára : 4 K 50 fill. Bérmentesítésre 50 fillér 
küldendő.

Erdőgazdasági érdekből engedélyezett fölmentések meg
hosszabbítása. Báró Hazai Samu honvédelmi miniszter el
rendelte, hogy tekintettel az erdőgazdasági üzem fenntar
tásához fűződő rendkívül fontos gazdasági és katonai ér
dekekre : a tűzifa, bányafa, talpfa, czellulozefa, faszén, 
mű- és haszonfa termelésénél és ezek szállításánál, vala.
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mint gőzfűrészeknél és tűzifa nagyvágóknál, továbbá erdé
szeti építkezéseknél alkalmazott, a honvédelmi vagy had
ügyminisztérium, továbbá a honvédkerületi és katonai 
(hadtest-) parancsnokság által meghatározott időre fel
mentett erdőgazdasági munkások, fuvarosok és alkalma
zottak, üzemi tisztviselők, munkafelügyelők, gépészeti sze 
mélyzet az említett faanyagok termelői, kiknek felmentése 
1916 október hó elseje és 1917. évi márczius hó 31-ike 
között lejár, a cs. és kir. hadügyminiszterrel egyetértőleg 
kiadott rendeletével 1917 április hó 1-éig hivatalból fel
mentetnek, illetve felmentésük eddig az időpontig foly
tatólag hivatalból meghosszabbíttatik. A felmentés hiva
talból történt meghosszabbításának eszközlése végett az 
érdekeltek a járási főszolgabirónál (városi hatóságnál) fel
mentési lapjukkal azonnal jelentkezni tartoznak.

Beteg vaddisznók. Gömör megyében — s azt hiszem 
másutt is — a sertésvész éppen úgy megtámadja a vad
disznókat, mint a szelídeket. Az utóbbi időben gyakori 
volt a vaddisznónál a tüdőben talált szőrféreg és 
a májban a métely féreg, de nem ritka a galandféreg sem. 
Nem régen egy feltűnően sovány kétéves koczát lőttek, 
melyben mindhárom betegség erősen ki volt fejlődve; 
galandféreggel úgy telve voltak a belei, hogy kifejtés után 
mint önálló szerv mozogtak a belek. Már ebben a beteg
ségekben elhullott példányokat is találtak, a melyeket, ha 
társaik felfalnak, a betegséget terjesztik. Felette ajánlatos 
az elejtett vagy elhullott beteg vaddisznók hulláinak vagy 
legalább is zsigereinek elégetése. Galandféregben szenve
dett állatok húsa — állatorvosi vélemény szerint — em
beri táplálkozásra — a zsigerek kivételével — alkalmas. 
Mindenesetre feltűnő, hogy az említett betegségek legin
kább a koczákat támadták meg, míg a kanokat kevésbbé.

Pöschl Ferencz.

Szolgálati jubileum. Tausch Ernő, a pancsovai m. kir. 
erdőgondnokság Vojlovic nevű védkerületének m. kir. 
erdőőre, október 1-én ünnepelte meg erdőőri szolgálatának 
40. évfordulóját. Szolgálatát gróf Csekonics Endre német- 
csernyai uradalmában kezdte, a hol 15 éven át volt alkal
mazva. Innen került állami alkalmazásba s itt 25 éve mű
ködik. A jubiláns május 20-án töltötte be 61. életévét s 
még mindig friss erőben van.

Halálozás. Orosz Antálné, Orosz Antal m. kir. főerdő- 
tanácsosnak, a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal főnökének 
felesége, hosszas és súlyos szenvedések után szeptember hó 
18-án meghalt.

Ifj. Röhrich Márton joghallgató, vártüzér-hadapród- 
jelölt, Röhrich Márton m. kir. főerdőtanácsos fia, augusz
tus hó 8-án az olasz harcztéren, a Monté Sankt Michele 
körül vívott harczokban, kötelessége hű teljesítése közben, 
életének 23. évében a hazáért hősi halált halt.

Borovánszky György m. kir. erdőmérnökgyakornok 
a beszterczei m. kir. erdőigazgatóságnál, rövid szen
vedés uián, életének 25. évében szeptember hó 29-én 
Óraclnán elhunyt.

A legkeményebb fák az orgona, a puszpáng (Buxus), 
az amerikai vasfa, a Ceylon szigetéről származó ébenfa, 
a brazilia pockfa (Jacaranda) és a quebracho-fa.

Ezüstrókatenyésztés. Az ezüstróka elnevezést rend
szerint a prémkereskedők és a szűcsök használják, a kik 
annak több változatát különböztetik meg, úgy mint a 
vörös, ezüst, ezüstszürke, ezüstfekete és fekete rókát. 
A vörösróka és az ezüstróka keresztezéséből előállott 
korcsróka Északamerika legtöbb helyein feltalálható és 
elterjedési területe északon az erdős vidék határáig követ
hető. Jóllehet az .ezüstrókának szintén itt van hazája, 
mégis csak szórványosan lehet feltalálni. Amerika leg
északibb részében élő rókák szolgáltatják a legértékesebb 
prémet.

A rókaprém magas kereskedelmi ára folytán Észak- 
Amerika keleti részében az ezüstrókák üzletszerű tenyész
tésével foglalkoznak.

Prémhasznú rókatenyésztőtelep létesítésére az olyan 
terület alkalmas, melyről az esővíz jól le tud folyni és 
a mely hely részben árnyékos, fiatal fák lombjától. Egv- 
egy rókacsalád 232 négyszögméternyi területet igényel. A 
rókákkal vegyes származású eledelt lehet értékesíteni, 
így húst, halat, kenyeret, levest, tejet és konyhahulladékot. 
Tenyésztésre az állatok 10 évig használhatók. A köly- 
Atlag négy kölyköt hoz egy fiadzás alkalmával a világra, 
de fogságban levő nőstények körülbelül felerésze nem ter- 
mékenyül meg.

Megemlítést érdemel, hogy a róka a fogságot jól 
szolga meg. Járványos betegségek nem pusztítják. Sérülése 
gyorsan gyógyul. Legnagyobb baj a terméketlenség, 
illetőleg a meddőség. A tenyészkiválasztás igen hathatós 
eredménynyel jár.

Északamerikában a róka tenyésztésére alkalmas terület 
500—780 frankért vásárolható. Tenyésztésre alkalmas 
ezüstrókáért darabonkint 780—1300 frankot fizetnek, de 
egyes kiváló példányok több ezer frank értéket is kép
viselnek.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége" közleményei.

Nyugtázás. A szövetség pénztárába tagsági díjat fizettek :
Kiss Béla 5 K, Medriczky János, Lichner János, Stubna János, 

Simsik János, Havran János, Varga Miklós, Kocsis Lajos, Garzsik 
Artúr, Szikora Sándor, Grandtner István, Angyal Antal, Kovácsik 
József, Hugyecz János, Murgas János, Baballu András, Szúróvy Samu. 
Skultéty József, Kliment Ede, Csunderlik István, Zorvan Pál, Simsik 
Mihály, Kliment János, Lőrincz István, Jablonka Géza, Babják János, 
Babják Vendel, Horváth István,ifj. Lehoczky Jenő, Kolpaszky Ignácz, 
Wlaszky György, Sperka József, Havran József, Gasparik Gábor 
Rostár József, Krumm Kálmán, Szmida János, Riboss György, Dobál 
Ferencz, Michelcsik János, Demuth József, Hegyi Pál, Svidronyi Re
zső, Bobok Mihály, Krebesz Ede, Ringler Antal, Dekker István, Ba- 
czusán Mihály, id. Szabadi József, id. Lehoczky Jenő, Mudrák György, 
Fukasz Rezső, Tomajka Mátyás, Kohútyik József, Májer Ede, Be- 
velaqua Imre, Schlosser József, Szeleczky András, Pittncr György  ̂
Pollák Mihály, Dvoreczky Károly, Kolléga László, Szartorisz Ede. 
Chmelik András, Kossik János, Longner Sándor. Gerléi Géza, Sucha 
Chmelik András, Kossik János, Longner Sándor, Gerléi Géza, Sucha
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Sándor, ifj. Havran József, Reimann János, Jancsy Győző, Schmidt 
Fajlik József, Szuchár József, Izsdinszky Antal, Spissák Lajos, Sucha 
Béla, Schrötter Emil, Fukasz János, Gerlei Ferencz, Misztrik István 
Stupiczky Lajos, Steller János, Herchl István, Viszkocs József, Garam 
József, Gazsó János, Nemcsok János, Bohún József, Szmida András, 
Demuth Antal, Herchl János, Longauer Gyula, Stamm György, Steller 
Márk, Szászik Ignácz, Kliment István, Puobis Mihály, Marcsinko 
András á 2 — 2 korona.

Hivatalos közlemények.

130,167 
1916.1. A 3. szám.

Hirdetm ény.*

Az 1916. évi erdőőri és vadőri szakvizsgák megtartá
sára vonatkozó hirdetmény kiegészítéseképen közlöm, 
hogy úgy az erdőőri, mint a vadőri szakvizsgához való 
bocsátásra ez alkalommal kivételesen azok is igényt ta rt
hatnak, a kiknek gyakorlati szolgálata a három évet nem 
éri, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati szolgálatukban 
mutatkozó hiányosság, mely azonban egy évet meg nem 
haladhat, önhibájukon kívül, valamely a háborúval kap
csolatos néltánylást érdemlő ok következtében állott elő.

Budapest, 1916. évi szeptember hó 7-én.

Földmívelésügyi miniszter.

V áltozások az erd észeti szo lgá la t köréből.
(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
múkban beálló változásokról a szerkesztőséget értesíteni 

szíveskedj enek.)

Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége Bécsben, 1916. évi szeptem
ber hó 18-án kelt legfelsőbb elhatározásával, a cs. és kir. közös pénz
ügyminiszter előterjesztésére Pjeiffer Gyula, a m. kir. földmívelésügyi 
minisztériumban alkalmazott m. kir. erdőtanácsost, Sarajevoba 
bosnyák-herczegovinai erdészeti főtanácsossá legkegyelmesebben ki
nevezni méltóztatott.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Králl János m. kir. 
erdőmérnököt Budapestre (a földmívelésügyi minisztérium I — A  fő
osztályához), továbbá Kellényi Armand m. kir. segéderdőméraököt 
Varannóra (erdőgondnoknak), Sterling Viktor m. kir. segéderdőmér- 
nököt Szepesófaluba (erdőgondnoknak), Szíjgyártó József dr. m. kir. 
erdőmérnököt Beregszászra (erdőgondnoknak), Beclier Adolf m. kir. 
erdőmérnököt Eperjesre (erdőgondnoknait), IJábel Lambert m. kir. 
főerdőmérnököt Homonnára (erdőgondnoknak), Niederland Rezső m. 
kir. erdőmémököt Eperjesre (erdőgondnoknak), Radonics Vazul m. 
kir. erdőmémököt Ungvárra (erdőgondnoknak) és Schmidt Vilmos 
m. kir. erdőmérnököt Bakabányára (erdőgondnoknak).

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az orsovai m. kir. erdőhivatal 
kerületében Martineszku Sámuel m. kir. főerdőőrt, a nagybányai ni. 
kir. főerdőhivatal kerületében Papolczi Lajos m. kir. főerdőőrt, — 
a liptóujvári m. kir. főerdőhivatal kerületében pedig Polják András 
és Harmann János m. kir. főerdőőröket nyugalomba helyezte.

Az ungvári m. kir. főerdőhivatal főnöke Choma János és Sponták 
Mihály m. kir. erdőőröket m. kir. főerdőőrökké, Szedlák János, ifj. 
Horváth Ágoston, Egry Dániel és Hrabár Antal m. kir. erdőlegényeket 
pedig m. kir. erdőőrökké nevezte ki.

* Ezt a hirdetményt lapmik előbbi számának megjelenése után, 
szeptember 19-én, kaptuk kézhez. Bár közlése most már idejét múlta, 
mégis a jövőben való esetleges felhasználás czéljából közreadjuk.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a Csíkszeredái m. kir. állami 
erdőhivatal ideiglenes székhelyéül Budapestet, a dévai és a nagy
szebeni m. kir. állami erdőhivatalo"k ideiglenes székhelyéül Aradot, 
a fogarasi m. kir. állami erdőhivatal ideiglenes székhelyéül Nagy- 
enyedet, a sepsiszentgyörgyi m. kir. állami erdőhivatal ideiglenes 
székhelyéül Kolozsvárt és a dicsőszentmártoni m. kir. állami erdő 
hivatal ideiglenes székhelyéül Tordát jelölte ki.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a dévai kir. erdőfelügyelőség 
ideiglenes székhelyéül Aradot, a nagyszebeni és a brassói kir. erdő
felügyelőségek ideiglenes székhelyéül pedig Kolozsvárt jelölte ki.

Előfizetési díjak nyugtázása.
Az 1916. évi szeptember hóban a következő előfizetési díjak 

folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:
Saliga József 5. — , Földmív. min. hd. 100. — , Babocsay Hermann 

hd. 5.55,Ungvári főerdőhiv. hd. 19.90, Veszprémi püsp. erdőhiv. hd. 6.35.
1 koronát fizettek : Deák Ferencz, Misuta Zoltán, Orosz Gyula, 

Kovács Ferencz, Hajmási Lajos, Tomasevics Szvetozár.
2 koronát fizettek : Tankovich József, Bálint József, Farkas Viktor, 

Bálint Gábor, Kocze János.
3 koronát fizetett: Vedrila Péter.

S zerk esztő i üzenetek .
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tja v íto tt  lakczím m iatt. Ez ú ton  közöljük, hogy ezen 
ú tjav ításokat nem a posta, hanem  a kiadóhivatalunk eszközli a 
b eje len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük te h á t, hogy 
fölösleges reklam ácziókkal a t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk.

P. J. Lapunk előbbi számában közöltük, hogy a ki valamely 
szökevény hadifogoly elfogását lehetővé teszi, vagy érre olyan útba
igazítással szolgál, mely az elfogásra vezet, minden egyes hadifogoly 
után a cs. és kir. hadügyminisztérium részéről 20 — 50 korona jutalom
ban részesül. Ha tehát ön a jutalmat nem kapta volna meg, erre való 
igényét jelentse be annak a katonai parancsnokságnak, a melynek 
ön a szökevény hadifoglyok elfogását lehetővé tette.

K. A. Fia, négy középiskola elvégzése után csak valamelyik 
erdőőri szakiskolába vehető fel. Ilyen van : Vadászerdőn, Liptó- 
ujváron, Királyhalmán és Görgényszentimrén. Hogy az erdőőri szak
iskolákba mik a felvétel kellékei, mikor és hova kell a felvételért fo
lyamodni, azt a lapunk ez évi 11 — 12. számában közölt pályázati 
hirdetésből megtudhatja. Azok, a kik erdőőri szakiskolát végeztek, 
a kincstárnál felvihetik a főerdőőri állásig, a melylyel .ezidő szerint 
5 évenkint emelkedő évi 1000, 1100, 1200 és 1300 K fizetés s egyéb 
mellékjárandóság van egybekötve.

A selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola erdőmérnöki 
szakosztályára csak gymnasiumi vagy reáliskolai érettségi bizonyít
ványnyal lehet beiratkozni; kereskedelmi érettségivel nem veszik 
fel. A tanulási idő négy év s a főiskola elvégzése után mint erdőmór- 
nökgyakomok nyerhet az államnál alkalmazást évi 1000 K  segély
díjjal ; ha két évi gyakorlati szolgálat után leteszi az erdészeti állam
vizsgát, vagyis megszerzi az erdőmérnöki oklevelet, úgy kinevezik 
segéderdőmérnökké évi 2000 K fizetéssel és egyéb járandóságokkal s 
felviheti miniszteri tanácsosságig sőt még tovább is.

P. A. A kincstári erdészeti altisztek és szolgák, ha a hivatal kerü
letén kívül, de 16 lcm-en felül hivatalosan utaznak, a következő 
napidíjakra tarthatnak igényt :

azok az altisztek, a kiknek törzsfizetése a személyi pótlékon kívül 
800 K vagy ennél több, 4 korona ;

azoknak pedig, a kiknek törzsfizetése a személyi pótlékon kívül 
800 K-nál kisebb, 3 korona.

A hivatal kerületében, valamint 8.1 km-től bezárólag 16 km-ig 
kerületen kívül te tt utazásoknál az altiszti és szolgaszemélyzetnek 
csak mérsékelt napidíj jár és pedig :

éjjelezéssel 3 korona ;
éjjelezés nélkül 1 korona.
Saját erdőgondnoksága kerületében a védszemélyzetnek napi

díjra igénye nincs.
A fenti na piaíjakon kívül, az 1916. évi 981. M. E. számú kormány- 

rendelet értelmében napid íj pótlékot lehet minden olyan nap után 
felszámítani, a mely után egész (teljes, vagy mérsékelt) napidíj jár 
és pedig : 3 (három) K  napidíj pótlékot számíthat fel az az altiszt vagy 
szolga, a kinek 3 vagy 4 K teljes, vagy mérsékelt napidíjra van igénye. 
A mikor az altiszt vagy szolga 3, illetőleg 4 K-nál kisebb összegű, 
vagy csak félnapidíj felszámítására jogosult, ilyen utazásoknál napidíj- 
pótlékot nem lehet felszámítani.

B. I. Szarvasbőr kikészítésével többek közt a következő czégek 
foglalkoznak : Melczschmidt N. Tata (Komárommegye); Teutsch Já 
nos és Fia Budapest (V., Nádor-utcza 14.); J. Z. Schütz Wien (Essling-
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gasse 10.); Leopold Ulrieh Wien (I., Sonnenfelsgasse 11.); M. Rosen- 
stoek und Sohn Leipzig (Brühl). Megrendelésnél írja meg, hogy a bőrt 
milyen színűre kívánja kidolgoztatni.

K. I. A feljelentést helyesen csinálta meg. Hogy a főbíró köteles 
igazságosan eljárni, az olyan magától értetődő dolog, hogy ilyet kér
dezni sem volna szabad. Ha a főbíró hozandó ítéletét sérelmesnek fogja 
talám ü úgy az ellen — a kézhezvételtől számftandó 15 napon belül — 
fellebbezhet a II. fokú erdei kihágási bírósághoz ; a fellebbezést az al- 
ispáni hivatalnál kell benyújtani.

W. J. Olvassa el fentebb a P. J.-nek szóló üzenetünket; mást ön
nek sem mondhatunk.

B. F. Olvassa el a fentebb P. J.-nek szóló üzenetünket s kérdésé
vel forduljon az illetékes katonai hatósághoz. A hiányzó lap megkül
dése iránt intézkedtünk. A 10 fillért a lap javára bevételeztük.

ALLASKERESLET ES KINALAT

E r d é s z  i, f ő v a d á s z i  állást keres 52 éves, nős, 
r. kath., erőteljes, szakiskolát végzett fővadász. Jelenlegi 
állását az uradalom parczellázása miatt hagyja el. Szak
májának minden ágában tökéletes jártassággal bír, a 
miről 24 éves szolgálati bizonyítványa tanúskodik. Czíme 
a szerkesztőségnél megtudható. (14.)

5473/916. sz.

Szappangyökér eladás. A lugosi erdőigazga
tóság kerületében Deliblát községben készletezett mint
egy 124 métermázsa I. oszt. és mintegy 16 métermázsa 
II. oszt. szárított szappangyökér (Gypsophilla paniculata 
L.) zárt Írásbeli ajánlatok mellett nyilvános verseny- 
tárgyaláson két eladási csoportban eladatik.

Ajánlatok 1916. évi november hó 10-én délután 
3 óráig a delibláti birtokkezelőségnél nyújtandók be, 
hol azok a következő napon délelőtt 9 órakor nyilvá
nosan bontatnak fel. Az eladási feltételek és egyéb 
részletes adatok a delibláti birtokkezelőségnél szerez
hetők be.

Lúgos, 1916. évi szeptember hó 28-án.
<4.) M. k i r .  E rd ő ig a z g a tó s á g .

N égy középiskolát, II kereskedelmit végzett és 
erdészeti szakvizsgát tett fiatal ember, ki már nagyobb 
uradalomban mint önálló erdőtiszt pár éven át műkö
dött, megfelelő erdőtiszti vagy erdészi állást keres. 
Beszél magyarul, románul és keveset németül. Had- 
mentes, az erdészet összes kül- és irodai teendőkben 
teljes jártassággal bír. Cím a kiadóhivatalban. (3.>

V adászi állást keres november vagy december 1-re, 
a kis- és nagyvad tenyésztésében több évi gyakorlattal 
bíró egyén, a ki magyarul és németül is tud. Czíme a 
szerkesztőségnél megtudható. d3.)

5 0  éves, nős, egy gyermek atyja, róm. kath., erő
teljes, hadmentes, szakvizsgázott erdőőr, ki jelenleg nagy 
uradalomban mint fővadász van alkalmazva, október, 
esetleg szeptember hó 1-ére állást keres. Beszél magyarul, 
németül, tótul és románul. Esetleg cserélne állást olyan 
erdőaltiszttel, a hol nagyobb erdőkezelés és nagy vad- 
tenyésztés van, ha az állás tehermentesebb is. Jelenlegi 
állásom kevés, kisebb erdő, többnyire sik vadászterület. 
Czíme a szerkesztőségnél megtudható. (i5)

47  éves, róm. kath., nős, családos, ép, egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Az összes erdészeti 
teendők önnálló kezelésében, úgyszintén a vadászat 
terén kis- és nagyvad-tenyésztésben teljes jártassággal 
bír, mikről kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. 
Czíme: Pál János uradalmi főerdőőr Törökbálint (Pest 
megye). «6.)

HIRDETÉSEK

Szakvizsgázott erdőőrt keresek 2000 hold erdő
birtokra. Csakis erdőőri szakiskolát végzett, szerény 
igényű, egészséges és munkaszerető oly egyének pályáz
hatnak, a kik szakmájukban teljes gyakorlattal bírnak. 
Ajánlatok bizonyítványmásolatokkal, melyek vissza nem 
küldetnek, Véssey Lajos Szőcsény u. p. Nemesvid czímre 
küldendők. (5. xi. i.)

Erdőőr, a ki úgy az erdőgazdaságban, mint a 
vadállomány gondozásában és a kártékony vadak irtásá
ban is jártassággal bír, állást keres. Czímem: Senko 
Antal, Sepeth (Zala m.) a.)

B ükkm agot 10 0  kg.-tói feljebb m inden  
m enn yiségben  v e sz  legm agasabb  árak m el
lett T algnm -válla la t Budapest, IV., K ossuth  
Lajos utcza 4. (6.)

5008 1916. sz.

T ölgyrönkő eladás. A lugosi erdőigazgatóság 
bégamonostori vasúti faraktárában készletezett 57'81 m8 
tölgyrönkőfa, zárt írásbeli ajánlatok mellett nyilvános 
versenytárgyaláson eladatik. Ajánlatok 1916. évi október 
hó 23-án délután 2 óráig a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál nyújtandók be, hol azok a következő napon 
délelőtt 9 órakor nyilvánosan bontatnak fel.

Az eladási feltételek és egyéb részletes adatok a 
lugosi erdőigazgatóságnál szerezhetők be.

Lúgos, 1916. évi szeptember hó 16-án.
(2 > M . k ir .  E rd ő ig a zg a tó sá g .

E a j h á z i  n y í l la k  és egy 28 kai. serétes fegyver 
eladók. Somfay István, Szaniszló, Szatmár vm. (8.>

N agyobb  m enny iségű  1, 2, 3 és 4 éves 
á tisk o lázo tt

Picea exoelsa, Luezfenyő,
Pinus austriaca, Peketefenyő,
Finus sylvestris, Erdeifenyő,
Abies pectinata, Jegenyefenyő és 
L ám  europaea, Vörösfenyő,

valamint
kőris, akácz, gleditsia és maclura csemetét.

alma-, körte- s diófát, 
platán-, hárs-, szil-, akácz- és juharsorfát, 

díszfenyőt, rózsát
| ajánl őszi szállításra, szavatolt elsőrendű minőségben

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari szállító 
magyar magpergetó'gyára 

Erdészeti csemetetelepek *  ZALAEGERSZEG.
Árjegyzékkel, levélbeni részletes árajánlattal

készséggel szolgálok. (ő.m.i.)

I
Budapest, 1916. Franklin-Társnlat nyomdája.
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Előfizetési á r :

Egész é v re_______4 K.
Fél é v r e ______2 K.
Negyed évre______1 E.
Egyes s z á m ___ 20 i. AZ ERDŐ

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

hasáb széles.
Szerkeszti:

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

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

T U L A JD O N O S  É S  K IA D Ó  A Z O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T .

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala

nul,áll rendelkezésre.

Az előfizetési á r «Az Erdő* kiadóhivatala czimén Budapest, V., A lap szellemi részére vonatkozó levelezés (kéziratok stb. I « Az Erdő* 
Alkotmány-utcza 6. szám alá küldendő. Ide intézendök a lap szét- [ szerkesztőségéhez, Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz. intézendők. 

küldésére vonatkozó reklamácziók is. j Kéziratok vissza nem adatnak.

aAz Erdö» m unkatársai m egfelelő irói tiszteletdijban részesülnek, a m elyet a szerkesztőség évnegyedenként utalványoz. 
A lap  u tán  netalán szárm azó tiszta jövedelem  teljes összegében az Orsz. E rdészeti E gyesüle t á ltal kezelt oly alap jav á ra  fordít- 
tatik, a m ely — később m eghatározandó m ódon — e lap ra  előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök  jav á ra  fog szolgálni.

T A R T A L O M .
Olvasóink figyelmébe. (Pályázat ösztöndíjakra.)
A sarjerdők hagyásfáiról. (Béky Albert.)
A völgyzárók' halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
Gazdasági tanácsadó: Házinyúltenyésztési tanácsok. (Hreblay Emil.)
Kiilönjélék: Szökevény hadifoglyok elfogása. — Faragó Béla árjegy

zéke. — Az iskolás fiúk bükkmakkgyűjtése.
Hivatalos közlemények : Rendelet az állami alkalmazottak gyermekeinek 

nevelését előmozdító segítségekről. — Meghívó az Országos Erdé
szeti Egyesület közgyűlésére.

Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Szerkesztői üzenetek.

O lvasóink figyelm ébe.
(Pályázd t ösztöndíja km .)

Lapunknak ezt a számát a megállapított határidőnél ! 
jóval korábban adtuk ki azért, hogy a m. kir. minisztérium- | 
nak az állami alkalmazottak gyermekeinek nevelését ele- ; 
mozdító segítségekről szóló 1916. évi 2550. M. E. számú 
rendeletét, melyet a «Hivatalos közlemények)) czímű 
rovatban egész terjedelmében közlünk, az érdekelt állami 
alkalmazottaknak idejekorán tudomására hozzuk, hogy 
módjuk legyen már ebben a tanévben is segítségért 
folyamodni.

A rendelet 1. §-a szerint a nevelési segítségnek három faj
tája van, a melyekért a 9. §. szerint rendes körülmények közt 
minden év július hó 10-ig kell folyamodni. A 20. §. utolsó 
bekezdésében foglaltak szerint pedig a m. kir. miniszter- 
elnök a rendeletet fokozatosan hajtja végre s felbatalmaz- 
tatik, hogy az 1916/17-iki tanévre adományozás alá kerülő 
nevelési segítségek elnyerésére vonatkozóan a rendelet
ben előírt határidőktől eltérő határidőket állapítson meg.

Ennek a rendelkezésnek megfelelően a miniszterelnök 
úr az 1916/17-iki tanévre vonatkozólag nyújtandó segít
ségekre vonatkozólag már ki is írta a pályázati hirdet
ményt, a mely ezúttal csak ösztöndíjakra vonatkozik, 
míg a segítség másik két fajtája ebben a tanévben nem 
Locsájtatik pályázat alá.

Ebben a tanévben tehát csak ösztöndíjért lehet folya
modni és pedig azoknak, a kiknek gyermekei a rendelet
2. § ában felsoiolt tanintézetek valamelyikét látogatják.

Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az 1916/17.

tanévre adományozandó ösztöndíjra vonatkozó bejelentést 
(‘pályázati határidő) november 20-ig kell megtenni s hogy 
később beérkező bejelentések nem vétetnek figyelembe.

Az 1916/17. tanévre adományozandó ösztöndíjra vo
natkozó bejelentés megtételére a rendelet 8. §-ában meg
jelölt alkalmazott és az ilyen alkalmazott árvájának 
törvényes képviselője jogosult.

A bejelentést a jogosult az e czélra rendelkezésre bocsá
tott űrlapon teszi meg és pedig :

A tényleges szolgálatban álló, vagy nyugalomba helye
zett tisztviselő A )  minta szerinti fehér űrlapon,

a tényleges szolgálatban álló, vagy nyugalomba helye
zett kezelő (kezelőnő), altiszt vagy szolga A )  minta sze
rinti barna űrlapon,

a tisztviselő árvájának törvényes képviselője C) minta 
szerinti szürkéé űrlapon,

a kezelő (kezelőnő), altiszt vagy szolga árvájának tör
vényes képviselője.G) minta szerinti rózsaszínű űrlapon.

Ezen űrlapok a m. kir. pénzügyigazgatóságoknál állanak 
rendelkezésre. Az igényjogosultnak tehál ily űrlapért a 
szerint, a mint magyarországi vagy horvát-szlavonországi 
állomáshelyen működő alkalmazott gyermekéről vagy 
árvájáról van szó, személyesen vagy írásban (levelező
lapon) a magyarországi, vagy horvátországi m. kir. 
pénzügy igazgatóságok valamelyikéhez (legczélszerűbben a 
hozzá legközelebb esőhöz) kell fordulnia, mely alkalommal 
a legpontosabban meg kell jelölnie, hogy tisztviselő vagy 
egyéb kezelő, kezelőnő, altiszt- vagy szolga alkalmazott-e s 
mely minta szerinti s mily színű űrlapra van szüksége.

Bejelentések csak az előírt űrlapokon fogadtatnak el, 
más formában tett bejelentések tekintetbe nem vétetnek 

A bejelentésre jogosult az űrlapot a valóságnak meg
felelően és pontosan kitölteni, az űrlapnak hátlapján a 
tanuló megelőző tanítási évi bizonyítványát, illetőleg 
leczkekönyvének erre az időre vonatkozó részét s utolsó 
vizsgálatáról kiállított bizonyítványát egész terjedelmé
ben lemásolni és az űrlapot aláírni köteles.

A tényleges szolgálatban álló alkalmazott a kitöltött 
űrlapot folyó évi november hó 20-ig közvetlen hivatali 
főnökének adja át. A közvetlen hivatali főnök a bizonyít
vány másolatának hitelességét az eredeti bizonyítványból 
állapítja meg, mindazon többi adat valódiságáról pedig, a
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melyet nem ismer, vagy a mely nem köztudomású, a leg
alkalmasabbnak látszó módon szerez meggyőzó'dést.

A nyugalomba helyezett alkalmazott, valamint az 
alkalmazott árvájának törvényes képviselője a kitöltött 
űrlapot ugyancsak folyó évi november hó 20-ig annak a 
hatóságnak küldi meg, a mely a nyugellátást, illetőleg a 
aevelési járulékot megállapította. Ilyen esetben a kérés 
bejelentője az űrlaphoz csatolja az adatok valódiságát 
igazoló okmányokat is, a melyeket az említett hatóság az 
adatok valódiságának megállapítása után a bejelentőnek 
visszaküld.

A közvetlen hivatali főnök és a megelőző bekezdésben 
megjelölt hatóság az űrlapot az adatok valódiságát és 
a bizonyítvány-másolat hitelességét megerősítő aláírásával 
és hivatalos pecsétjével látja el és azután folyó évi november 
hó 30-ig a m. kir. miniszterelnökhöz küldi meg kérvény, 
okmány és kísérőirat nélkül.

A kért ösztöndíjak engedélyezéséről a rendelet 10. §-a 
értelmében alakított adományozó bizottság fog végérvényesen 
határozni és pedig lehetőleg a folyó évi deczemher havában.

A bejelentések miként történt elintézéséről csak azoK 
fognak értesítést kapni, a kik az adományozó bizottság 
határozatához képest az ösztöndíjat elnyerték.

Kérjük lapunk t. olvasóit, hogy fentiekről lehetőleg 
sürgősen értesítsék a hadbavonultak hozzátartozóit, az 
érdekelt állami alkalmazottak özvegyeit és árváinak 
képviselőit (gyámjait), hogy az ösztöndíjért mar ebben 
a tanévben is idejekorán jelentkezhessenek.

A sarjerdők hagyásfáiról.

A sarjerdő általában vékonyabb faanyagot termel. 
Hogy a tulajdonosnak különleges czéljaira vagy — mások 
részére történendő eladásnál — nemcsak mások szükség
letének kielégítésére, .hanem a jövedelem fokozására is, 
vastagabb méretű faanyag is álljon rendelkezésre, sok 
helyen a sarjerdő vágásaiban elszórtan egyes fákat meg
szoktak hagyni, a melyek aztán csak a sarjerdő valamelyik 
következő vágása idején kerülnek fejsze alá. Ezek a fák 
a hagyásfák.

Nevelésük czélszerű voltának magyarázatára nincs 
szükség, mert a ki ilyen fákat hágy. annak bizonyára 
kellenek azok. I tt most csak arról lesz szó, hogy czélszerű-e 
ezeknek a fáknak a szokásos módon, egyenként való 
meghagyása vagy helyesebb-e, ha a kívánt famennyiséget 
egy, esetleg több csoportban hagyjuk meg.

Az egyenként való hagyásnak több hátránya van, 
a melyek közül szembeszökők és lényegesebbek a követ
kezők :

A faállomány levágása előtt a hagyrásfák zárt állásban 
lévén, gyökérzetük, törzsük, kérgük és gallyazatuk ennek 
a helyzetnek megfelelően fejlődtek ki.

A széldöntés veszélye ellen a szomszédokban támaszt 
találva, gyökérzetük csak annyira fejlődött ki, a mennyire 
ezt a tápláléknak a talajból való fölvétele kívánta.

Törzsük nem alacsony és zömök, mint a magánosau 
álló fáké, egyrészt, mert ilyen alakra a szél ellen való

daczolhatásra nincs szükségük, de másrészt főleg azért, 
mert a világosság után való sóvárgás az állomány egyedeit 
a magasba hajtja, törzseiket nyúlánkká teszi, koronájukat 
összeszorítja, sőt elsatnyítja.

A záródásban nőtt fák törzsének kérgét nem süti a 
nap, nem fújja a szél, nem veri az eső, jég stb., azért az 
simább és vékonyabb, mint a szabadon álló fáé.

Már most ha az ilyen fa mint egyenként meghagyott 
hagyásfa teljesen szabad állásba jut, ezzel éppen ellen
kező viszonyok közé került, mint a milyenekhez egész 
mivolta alakult és szokott.

Gyakori eset, hogy a magára maradt fát a szél kidönti, 
a mivel egy csapásra füstbe ment a jó szándék. Ha ez 
nem következik be, akkor a fának az az első törekvése, 
hogy új körülményeihez hozzáidomuljoa. Mindenekelőtt 
törzsét takarja be gallyazattal, nemcsak azért, hogy az 
ahhoz nem szokott kérgét, a napsütéstől és az időjárás 
viszontagságaitól megvédje, hanem azért is, hogy a 
tenyészethez több szervvel (levélzettel) rendelkezzék és 
hogy a szabad állásban fenyegető szélveszélylyel szemben 
zömökebb alkatra tegyen szert. Úgynevezett fattyúhajtá
sok lepik el a törzset, a melyek idővel gallyakká és ágakká 
fejlődnek ki, a melyeket ha meghagyunk, csökken, sőt 
sok irányban elvész a törzsnek műszaki használhatósága, 
ha pedig nyessük a fát, akkor a sebhelyeken betegesedik 
el a fa s szintén megromlik. Lehetne még segíteni a dolgon, 
hogy ezeket a fattyúhajtásokat mindjárt az első évben, 
még mielőtt megfásodnának, tőből kiszaggatnánk, ez 
azonban többnyire költségesebb munka (mert évente kell 
egy ideig ismételni) s így csak kivételesen, kedvező gazda
sági viszonyok között alkalmazható.

Jobbára úgy van a dolog, hogy a hagyásfák bizony 
veszítenek a szabad állással műszaki használhatóságukból; 
szépen megvastagodnak ugyan, de ez minőségük rovására 
történik.

De nem csupán a hagyásfára magára hátrányos annak 
magános állása, hanem a körülötte levő sarjerdőre, az 
alfára is. A hagyásfa' az alatta-mellette levő sarjfák elől 
elveszi a napfényt és csapadékot s így azok fejlődését 
gátolja. Az egyenként maradt hagyásfák koronája s így 
növőtere jóval nagyobb, mintha ugyanezek a fák egymás 
mellett, egybefüggő csoportbau állanának ; ebből követ
kezik aztán, hogy a szétszórtan, egyenként hagyott 
hagyásfák a sarjfák növését jóval nagyobb mértékben 
akadályozzák, mint a csoportokban hagyottak.

Hátránya a hagyásfák szétszórva hagyásának az is, 
hogy ha esetleg iaőközben van szükség valamelyik ilyen 
fára. (esetleg többre), annak a sarjfák közül, nagyobb 
területről való kitermelése jóval nehezebb és költségesebb, 
mintha ezek a fák hozzáférhető helyen együtt lennének.

Ha a hagyásfákat nem egyenként szétszórva, hanem 
csoportokban hagyjuk meg, az elősorolt hátrányok el
enyésznek, mert a fák nagyobb része éppen olyan viszo- 
uyek között marad, mint a milyenek között a vágás 
és meghagyás előtt volt. Egyedül a csoport szélén álló 
fák külső oldala van a magánosán álló fáéhoz hasonló 
körülmények között s így csupán itt nyilvánulnak azok a 
hátrányos jelenségek, a melyeket ecseteltünk. Ettől az
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képeni ezél — a vízraktározás — a völgyzárók teljes le-

21 — 22. sz.

aránylag lényegtelen hibától eltekintve a csoportbeli fák 
sokkal jobb helyzetben vannak, mint a magánosán állók.
A szél erejének leginkább kitett szélsőket hátulról az 
egész csoport tám ogatja; a fák törzsét nem lepik el 
fattyúhajtások, azok nem gallyasodnak — ágasodnak el, 
hanem tovább is ágtól tiszták m aradnak; a törzsek 
ugyan nem vastagodnak meg annyira, mint a szabadon 
állók, de annál hasznavehetőbbek, annál értékesebbek 
lesznek.

A vastagodás elősegítése különben itt is módunkban 
áll azáltal, hogy fokozatosan annyira gyérítjük meg a 
csoportot, hogy a bent levő fákon fattyúhajtások ne 
jelentkezzenek. Támogat bennünket e czélunkban a 
talaj, a mely a csoport alatt árnyékban, a szél és naptól 
védve maradván, sokkal jobb karban van. mint a magá
nosán álló hagyásfáknak a vágás után több éven át tar 
és gyengén árnyalt talaja.

A fent ártandó csoportot vagy csoportokat czélszerü 
már a sarjfa vágásának ideje előtt néháuy évvel kiváló- J 
gatni, hogy a csoportot, főleg annak a veszélyes széllel 
szemközt álló szélét, megfelelő gyérítéssel szilárdabbá 
tegyük, önállósághoz szoktassuk.

A csoportot lehetőleg jobb talajrészen és olyan fákból 
választjuk, a melyek jó és szép növekvést ígérnek, ügyelünk 
a csoport helyére is, hogy lehetőleg, könnyen hozzáférhető 
legyen, hogy ha bármikor akarunk véle valamit tenni (pl. 
gyéríteni) vagy időközben szükségünk van belőle fára, | 
utunkat uagyobb akadályok ne állják el.

A csoport alakjául legjobb az olyan hosszúkás, de I 
nem szögletes forma, a melynek keskenyebb oldala (az 
egyik vége) a veszélyes szél felé néz. Ha a széltől nincs 
mit tartanunk, akkor a csoport déltől észak felé nyúljon, • 
a mely esetben a csoport maga-magát és talaját leg
jobban árnyékolja (a mi jótékonyan hat), a sarjerdőtől 
pedig legkevésbé zárja el a napfényt s így annak fejlő
dését legkevésbé hátráltatja.

Jelöljük ki tehát megnyugvással a hagyásfákként 
fentartandó törzseket szükségletünk és czélunk szerint a 
mindenkori helyzethez mérten egy vagy több csoportban, 
de ne egyenként, mert utóbbi eljárás az erdei fák termé
szetes nevelődésével s a czéllal, a melyet el akarunk érni, 
ellentétes s így jóra"nem is vezethet. A természet ellen 
való cselekvést egyedül mi bánjuk meg.

Az itt röviden elmondottak éppen úgy érvényesek a 
középerdő főfáira is, a mely erdőalak lényegében ugyanaz, 
mint a hagyásfás sarjerdő. A különbség kettőjük között 
csak az, hogy míg előbbinél a főfák meghagyása és hasz
nálata rendszeres, addig utóbbinál csak esetleges.

Béky Albert

A völgyzárók ha lásza ti h aszn osítása .
I r t a  : S im on[fy  G yu la .  (Folytat&B.)

A lehalászás megkönnyítésére szolgálna és okszerű 
üzemet lehetne folytatni akkor, ha a völgyzárókat leg
alább minden két évben tökéletesen le lehetne csapolni és 
úgy az összes halakat kifogni, más szóval, ha a völgyzárókat 
mint halastavakat lehetne kezelni. Azonban a tulajdon-

csapolását vagy egyáltalában nem, vagy igen ritka eset
ben engedi meg.

A völgyzárók lehalászásának megkönnyítésére ajánlott 
módozatok két irányban mozognak: 1. a völgyzárók le
halászásánál alkalmazzuk a tógazdaságnál követett eljá
rásokat vagy 2. a halászatot mint természetes tavihalásza
to t tekintjük, mely elől az akadályokat el kell hárítani.

Thienemanu a völgyzárók halászatát mint rendes tavi 
halászatot tekinti és főigyeke/ete az, hogy az e téren meg
lévő akadályokat megszüntesse, vagy legalább is mérsé
keljék. Módjai és eszközei a következők :

A horgászat. A horgászat fejlettebb gazdasági viszonyok 
között a völgyzárók halászati hasznosításának kétségte
lenül fontos módja. A völgyzárók rendszerint természeti 
szépségekben is bővelkedő tájakon térülnek el s így a ter
mészetkedvelők, a sportemberek szívesen keresik azokat 
fel. Miután a sporthalász az engedélyért és a kifogott 
halért szívesen hoz anyagi áldozatot, a sporthalászat 
völgyzáróknál arra hívatott, hogy a halászatból befolyó 
aránylag csekélyebb jövedelem hézagait kipótolja.

A horgászás azonban a völgyzárók okszerű halászati 
kihasználására egyedül nem alkalmas és nem elégséges. 
A kezdő években tapasztalható legkedvezőbb halhússzapo
rodás sem ér sokat, ha megfelelő számú és súlyú halat k' 
nem fogunk, ha a völgyzárót alaposan le nem halásszuk. 
Minden halasvíznek évente egy bizonyos mennyiségű halat 
kell szolgáltatni, mért különben a túlszaporodó állomány 
elegendő táplálék hiányában visszaesést (minőségi) fog 
szenvedni. Az okszerű kihasználás szempontjából nem 
helyes tehát a völgyzárókban kizárólag a horgot alkalmazni, 
hanem ehhez a különböző hálófajtákat is igénybe kell venni.

A hálóhalászat. A völgyzáróhalászatnál eddig főkép 
3 típusú hálót használtak : az eresztő- (tükör-) hálót, a 
varsát és a húzóhálót (gyalom).

Az egyszerű eresztőháló szokásos méretei a következők: 
25 m. hosszúság. 1*25 m. magasság, 30 mm. szembőség 
(a 40-es nem bizonyult jónak). Anyaga 100-as számú 
6-szoros fonál. A háló alsó ina lószőrből van és ólomgolyók
kal van terhelve, felső része nyárfakéregdarabkákkal el
látva, mely által a felszínen úszik és függőlegesen áll a víz
ben (ára körülbelül 15- 20 márka). Ez a hálófajta, ahol 
eddig még alkalmazták, jó eredménynyel járt. Alkalmaz
ható bármely időben s bármilyen vízállás mellett, s előnye, 
hogy önműködő, a halak a vízben úszkálva fejükkel és 
törzsükkel benne megnyaklanak. Hibája -  a mi miatt 
igen gyakran pamnaszkodnak -  az, hogy a benne megnyak- 
lott hal nagy része megsérül, sőt el is pusztul. Ez a panasz 
bizonyos esetben indokolt lehet, ott t. i., a hol a kifogott 
halakat távolabb eső piaczra kell szállítani s e végből 
hosszabb-rövidebb ideig raktározni. Németországban ez 
az eset nem igen fordul elő, miután ott a völgyzáró mellett 
létesült vagy a környékbeli helységek vendéglőjében min
den kifogott hal (pisztráng) fogyasztóra talál.

A kettős-, esetleg hármasfalú tükörháló alkalmazása 
azonos az előbbivel. A háló falai egymáshoz közel, parallel 
vannak felállítva : még pedig a hármasnál a szűkszemű 
háló közepén, a két bőszemű pedig amannak két oldalán.
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A hal a hálónak nekiúszva, a szűkszemű hálót a bőszeműn 
át magával ragadja és az így képzett zacskóban bennreked. 
A hálóban a hal nyugodtan van és állítólag nem sérül meg. 
Ezen hálóval a völgyzárókban szerzett tapasztalatok meg
lehetősen negativek. Azt állítják, hogy a sok hálószem fel
tűnik a halnak és elkerüli azt. Folyóvizeknél hajtóhalá
szat mellett e hálók alkalmazása indokolt lehet, nagyobb 
völgyzáróknál azonban nincs meg a lehetősége annak, 
hogy a halakat a hálónak neki hajtsák. (Folyt, köv.j

Gazdasági tanácsadó.
Házinyultenyésztési tanácsok. (Egyúttal felelet G. L.- 

uek). A tényész-ketrecz, melybe az anyákat és bakokat 
külöu-külön helyezzük el, legyen 60 cm. széles. 60 cm. 
magas és 80 cm. hosszú, könnyen tisztítható, a mit az
által érhetünk el, ha az ajtót legalább 50 cm. szélesre 
készítjük, hogy egy ember belenyúlhasson. Ajánlatos a 
ketreczeket vagy a szabadban felállítani, vagy úgy készí
teni, Hogy azok a szabadban felállíthatók legyenek, mert 
nem hiszem, hogy akadna ma már a tenyésztők közül 
bárki is, a ki a szabadban felállított ketrecz-rendszerrel 
való tenyésztés előnyeit be ne látná s el ie ismerné azt, 
hogy ennél eredményesebb tenyésztési mód nincs. Igaz 
ugvan, hogy zivataros, esős, havas és zimankós időben 
bizony kissé kellemetlen a takarmányozás és gondozás, 
de' ez ellen megfelelő széles tetővel a ketreczek felett, 
eléggé védekezhetünk. Nyulaink egészségükkel, szőrmé
jükkel, szaporaságukkal és edzettségükkel mindenkép 
kárpótlást nyújtanak. Helyezzük el tehát a ketreczeket 
a szabadban ; ez a városi tenyésztőknél ugyan nagyobb 
nehézségekbe ütközik, mint falusi tenyésztőknél, növen
déké Hatjainkat azonban minden körülmények között 
ilyen helyen tartsuk. Akár a szabadban, akár fedett 
helyiségben helyezzük el nvulainkat, a ketreczek almozásá
ról hetenként kell gondoskodnunk. A legjobb alom a 
szalma, de jó alomnak a szárazlomb és a fűrészpor is. 
Én ez utóbbit elsőrendű alomnak tartom, mert a vizeletet, 
a mi a ketreczből valamely oknál fogva nem távolodik 
el, fölszívja s mindjárt szagtalanítja is a ketreczet. Ha a 
ketreczek már készen vannak, beszerezhetjük a tenyész- 
nyulakat. Legalább 1 bak, 2 nőstény m ulat a legelter
jedtebb fajtából, a belga óriásokból vásároljunk s a fent 
leírt ketreczekbe helyezzük el őket.* Mikor az első nvúl- 
tiókák elválasztására kerül a sor, készítünk még nehány 
ládát, ezeket is elül ajtóval és dróthálóval látjuk el s 
elhelyezzük bennük a fiókákat. Erősebben tápláljuk őket 
s elválasztás után 2—3 hónapra, vagyis 4—5 hónapos 
korukban kitűnő pecsenye, vagy pörkölt gyanánt kerül
hetnek az asztalra, helyet engedve ketreczükben az 
újonan elválasztottaknak. Tehát kevés kiadással, de leg
alább is minden érezhető nagyobb kiadás nélkül, ha vala
mely családnak van 1 bak és 2 anvanyula, éveukiht és 
anvánkint 5 6-szori fiadztatássál, ellesenként 5- 6 fiókát 
számítva, igen szépen föl tudunk nevelni evenkint 60—<0

* Kaphatók állattelepemen Eperjesen avagy a Csillaghegyi nyál- 
telepen Budapest mellett.

darab nyulat: és a mellett, hogy ápolásuk csak annyi 
gondosságot igényel, a mit a család legöregebb vagy leg
fiatalabb tagjai is nemcsak könnyen, de kedvvel is végez
hetnek, mert hiszen e szelíd állatokkal öröm foglalkozni, 
nemcsak jó és ízletes, de igazán olcsó húshoz is juthatunk. 
Ha pedig még tekintetbe vesszük, hogy az évi szaporulat
ból néhány darabot, a legszebb példányokat, tenyé-z- 
anyagként csak 10—20 koronájával értékesíthetjük, 
mivel az egész évi készpénzkiadás megtérülhet, nem 
érdemes-e e hasznos állatok tenyésztésére, különösen a 
szegény embereknek egy kevés költséget és fáradságot 
áldozni? A legfontosabb követelmény, hogy eredménye
ket elérhessünk az, ha az anyák és az azokhoz szükséges 
fedező bakok külön-külön rekeszekben vagy ládákban 
egyenkint tartassanak ; az anyák kéthavookint párosí- 
t assanak s így kéthavonkint fognak elleni a ketreczek- 
ben. Ott a fiakat hathetes korig nevelik, a melyeket e 
korban külön nagy ólba, szabadban felállított ketre
czekbe helyezünk el s négyhónapos korban nem szerint 
szétválasztjuk s ezen időtől fogva 2—3, sőt 4 drb. nős
tény vagy hím együtt "helyezhető el és tartható egy-egy' 
ketreczben addig, míg tenyésztésre be nem soroztainak, 
vagy máskép nem értékesíthetők. És így megy ez tovább 
ivadékról-ivadékra és évrol-évre. Ez a legjobb mód a 
szaporulatok gyors elérésére.

A nyúltiak elválasztásánál, vagyis ha az anyatejjel 
való táplálkozásról más takarmányfélékre térünk át, 
elsősorban arra kell törekednünk, hogy az állatok fejlő
désében visszaesés ne következzék be, ellenkezőleg igy e
kezzünk arra, hogy az elválasztást követő időszakban a 
nyúltiak növekedjenek. Ügyeljünk arra is. hogy egyik 
takarmánynemről a másikra való átmenet túlgyorsan ne 
történjen, azonkívül az elválasztást - követő időben a 
fiatal nvulak erőteljesen eteteodŐk, ezáltal azok későbbi 
fejlődésére jó befolyást gyakorolhatunk. Növendékálla
tok oly takarmánynyal etetendők, melyek mész- és fosz
forsavat tartalmaznak, különben a csontváz nem lesz 
elég erős és kellően szilárd, sőt a végtagokban bénulások 
is mutatkozhatnak. A ketreczek állandóan tiszt ánt-ar- 
tandók, a ketreczfalak mésztejjel — melyhez kreolint 
vegyíthetünk — meszelendők. Nőstény nvulak, melyek 
ivadékaikat elpusztították, újból fedeztetendők, de ha 
ismételten rossz anyáknak bizonyultak, konyhára adandók.

A takarmányozásra nézve általános tétel az, hogy a 
házinyulakat naponkint kétszer, reggel s dfkítán 5 óra
kor kell takarmánynyal ellátni, mely nyáron részben 
zöld fű, falomb. kerti hulladékból álljon, de e mellett 
kapjanak kevés réti- vagy luczernaszénát és zabot i-. 
Téli időszakban a zöldség helyett nyers takarmány- 
répát. burgonyát vagy csicsókát adunk a házinyulaknak , 
kitűnő takarmány a főtt burgonya korpával összetörve es 
langyosan adagolva, Megjegyzem, liögy a házinyúl meg
eszik minden konyhai hulladékot, a mi nem húsféle s 
így ezen konyha hulladékot különösen a szoptató
anyák közt kell szétosztani vagy a levágásra szemeitek
kel kell feletetni, mert ez igen jó takarmány, melytől igeu 
hamar húsosodnak és az anyáknak sok tejük lesz.

A mi a takarmányadagolás mennyiségét illeti, az a
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nyúlfajta nagyságától függ s ezt a tenyésztő' néhány napi 
megfigyelés után kiszámíthatja, de csak annyit adjon 
minden takarmány féleségből egy-egy házinyúl elé, a 
mennyit az az egyik takarmányozástól a másikig el
fogyaszt. Mert a túlsók takarmány nyal való pocsékolás 
pénzbe kerül és igen piszkítja a ketreczet.

A házinyulak már 8 hónapos korban ivarérettek s 
minden két hóban párosíthatok. A párosítás úgy törté
nik, hogy a nőstény nyulakat egyenkint. odatesszük a 
bakhoz egy-két órára s ha látjuk, hogy a befedezes megtör
tént, feljegyezzük a dátumot az illető anyanyúl ketreczére 
s az ivadékok pontosan 80 nap múlva megérkeznek. 
Az ellés előtt az anyákat nem szabad új ketreczbe áthe
lyezni, mert megesik, hogy az új helyen széthányják 
fiókáikat. A szoptatás hat hétig tarthat, tovább nem szük
séges, mert a három hetes nyúlfi már az anyával eszik 
magától, nem szükséges azt tanítani vagy szoktatni.

A házinyul-gerezna csak a teljesen kifejlődött, tehát 
a. nyolcz hónapot betöltött nyúlról bír oly értékkel, a 
melyért a rendes piaczi ár kérhető. Jó a nyári szőrme is, 
de jobb a november-január havi gerezna, melynek szőre 
nem hull s tömött. A gereznákat az állatról óvatosan kell 
lehúzni, deszkára kifeszítve megszárítani s azután óvni 
a molytól s gyűjteni. A házinyúl-gereznákat megveszi 
vagy kidolgozza Dán Testvérek szűcsczég Budapesten.

Hréblay Emil.

Különfélék.
Szökevény orosz hadifoglyok elfogása. Kelemen István, 

a gr. Vigyázó Sándor almásszentmihályi (Kolozs megye) 
gazdaságának erdésze, hat szökevény orosz foglyot fogott 
el. A jutalom kiutalására a szolgabírói hivatal felterjesztést 
te tt az alispáni hivatalhoz.

Naszta János, a szászvárosi m. kir. járási erdőgondnok
sághoz tartozó romoszhelvi védkerület erdőőre, szökevény 
orosz hadifoglyok letartóztatásáért 20 kor. jutalomban 
részesült.

Faragó Béla cs. és kir. udvari szállító magyar mag
pergető gyára, erdészeti csemetetelepek Zalaegerszeg, 
1016. évi őszi csemeteárjegyzéke már megjelent s azt 
bárkinek szívesen megküldi.

Az iskolásfiuk bükkmakk-gyűjtése. A bükkmakk olaj- 
tartalmánál fogva az élelmezési, ipari és hadászati czélokra 
annyira fontos olaj szolgáltatására és így a zsírhiány 
enyhítésére is igen alkalmas lévé í, a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter felhívta az iskolákat, hogy a bükkmakk 
gyűjtésében az er dobirt okosok engedélyével minden igye
kezetükkel vegyenek részt, A miniszter még arra is figyel
meztette az iskolákat, hogy ez a gyűjtési akczió csakis 
akkor lehet komoly jelentőségű, ha nagyarányú és ered
ményes lesz. Ehhez természetesen az iskolák buzgóságán 
kívül a közönség támogatása is szükséges; ezért a vallás
os közoktatásügyi miniszter ezen az úton is arra kéri a

bükkerdők tulajdonosait, hogy az ifjúság gyűjtőakczióját 
a maguk részéről is a lehetőséghez képest támogassák és 
a gyűjtés miatt hozzájuk forduló iskolai ifjúság gyűjtő 
munkáját tényleg vegyék igénybe.

H ivatalos közlemények.
A m. kir. m in isteriu m  1 9 1 6 . évi 2 5 5 0 . M. E. 
szám ú  reiu le lete  az á llam i alkalm azottak  
gyerm ek ein ek  n ev e lé sé t e lőm ozdító  seg ít

ségek rő l.

Az 1912. évi LXV. t.-cz. 80. §. szerint a tényleges 
szolgálatban álló tisztviselők és rendszeres évi fizetést 
(évi bért, évi zsoldot) élvező altisztek és szolgák nyugdíj- 
járulékaiból befolyó s a pénzügyminister által alap- 
szerűleg kezelendő bevétel egy részét az idézett törvény 
határozmányai alá tartozó állami alkalmazottak gyermekei 
nevelésének előmozdítására kell fordítani. A törvény e 
rendelkezésének végrehajtásaként figyelemmel a kezelői 
és kezelőnői állásoknak az 1914. évi XXVII. t.-cz. 11. §-a 
alapján időközben történt rendszeresítésére is — a m. kir. 
ministerium az ebben a rendeletben részletezett, nevelési 
segítségeket létesíti.

i- §■
A nevelési segítségnek fajtája.

A 8. §-ban körülírt állami alkalmazottak gyermekei 
nevelésének előmozdítására szolgál:

1. évi pénzbeli segítség adományozása (ösztöndíj) ;
2. az alkalmazott gyermekének elhelyezése valamely 

tanintézettel kapcsolatos vagy önálló (tanintézettel nem 
kapcsolatos) nevelőintézetben (ingyenes nevelőintézeti hely);

3. gondoskodás az alkalmazott gyermekének ipari vagv 
kereskedői pályára való gyakorlati kiképzéséről (gyakorlati 
ipari és kereskedelmi kiképzés).

A gyakorlati ipari és kereskedelmi kiképzés esetében az 
alkalmazott gyermeke gondosan kiválasztott iparosnál 
vagy kereskedőnél, szakszerű felügyelet alatt, szabálv- 
szerű tanszerződés mellett tanouezként nyeri gyakorlati 
kiképzését ; elhelyezéséről és ellátásáról pedig, állandó fel
ügyelet alatt, rendszerint tanonezotthonban ^nevelőintézet- 
beu), kivételesen valamely megbízható családnál vagy* a 
képzésével megbízott iparosnál vagy kereskedőnél történik 
gondoskodás.

2- §•

Azok az iskolák, a melyek tanulója az ösztöndíj és ingyenes 
nevelőintézeti hely segítségében részesülhet.

Az ösztöndíj és ingyenes nevelőintézeti hely segítségé
ben a magyar szent korona országai területén fennálló 
következő középfokú és felsőbb iskolák rendes fiú- és 
leánytanulója részesülhet:

M a g y a r o r s z á g .

Középfokú iskolák, még pedig :
gimnáziumok, reáliskolák, felső leányiskolák, polgári 

iskolák ;
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. felső kereskedelmi iskolák, felső ipariskolák, ipari szak
iskolák, a budapesti m. kir. állami nőipariskola, az Amizoni- 
féle nőnevelőintézet, a fiumei m. kir. tengerészeti akadémia;

földmívesiskolák, erdőőri szakiskolák és az erdőőri 
szakiskolai továbbképző-tanfolyam, a budafoki m. kir. 
pinczemesteri tanfolyam, a budapesti ni. kir. kertészeti 
tanintézet, vinezellér-iskolák;

népiskolai tanító- és tanítónőképző-intézetek, óvónő
képző-intézetek ;

az orsz. m. kir. zeneakadémia előkészítő- és akadémiai 
tanfolyama, m. kir. színművészeti akadémia, orsz. m. kir. 
iparművészeti iskola.

Felsőbb iskolák, még pedig:
tudományegyetemek, jogakadémiák, kir. József-mű- 

egyetem, állatorvosi főiskola, selmeczbányai bányászati 
és erdészeti főiskola, gazdasági akadémiák, keleti keres
kedelmi akadémia, fiumei kiviteli akadémia, a keres
kedelmi akadémiák akadémiai tanfolyama, polgári iskolai 
t anító- és tanít ónőképző-int ézetek, Apponyi- Kollégium, 
gazdasági tanító- és tanít ónőképzo-intézet, gyógypedagó
giai tanítóképző-intézet, az orsz. m. kir. zeneakadémia 
tanárképző- és művészképző-tanfolyama, orsz. képzőművé
szeti főiskola.

H o r v á t - S z l a v o n  o r s z á g o k .

Középfokú iskolák, még pedig: 
gimnáziumok, reálgimnáziumok, leányliczeumok, fel

sőbb népiskolák ;
kereskedelmi akadémiák, orsz. ipari és építészeti 

iskola, orsz. női szakiskola, a bakari tengerészeti iskola ; 
földmívesiskolák, szőlészeti és gyümölcsészeti iskola ; 
népiskola i tanít ó- és tanít ónőké pzőnő-intézet ek ; 
az orsz. művészeti és műipari iskola, orsz. zeneintézet. 
Felsőbb iskolák, még pedig:
a zagrebi I. Férencz József tudományegyetem, a kir. 

erdészeti akadémia, a krizevcii kir. felsőbb gazdasági 
tanintézet.

A m. kir. ministerium valamely itt fel nem sorolt 
középfokú vagy felsőbb iskolát felvehet, azok sorába, 
a melyek tanulójának ösztöndíj és ingyenes nevelőintézeti 
hely adományozható, úgyszintén ezek sorából valamely 
itt felsorolt iskolát törölhet s mindkét irányban a 9. §. 
értelmében közzéteendő pályázati hirdetményben is intéz
kedhetik.

3. §.

A jogosult alkalmazottaknak nevelési segítségben részesíthető 
gyermekei.

Nevelési segítségben részesülhet:
1. az 1912. évi LXV. t.-cz. határozmányai alá tartozó, 

valamint az 1914. évi XXVII. t.-cz. 11. §-ában említett 
tényleges' szolgálatban (dió s nyugdíjjárulék-fizetési kötele
zettség alá eső alkalmazottnak törvényes vagy törvénye
sített édes- és mostohagyermeke ;

2. az 1912. évi LXV. t.-cz. határozmányai alá tartozó 
s 1913. évi január hó elseje után nyugalomba helyezett 
olyan alkalmazottnak, a ki a tényleges szolgálat idején 
nyugdíj járulék- fizetési kötelezettség alá esett, valamint

az 1914. évi XXVII. t.-cz. 11. §-ában említett s nyuga
lomba helyezett alkalmazottnak:

a) törvényes gyermeke, ha az alkalmazottnak a tény
leges szolgálat ideje alatt vagy azt megelőzően kötött 
házasságából származik ;

b) törvényesített gyermeke, ha az alkalmazott tény
leges szolgálatának ideje alatt, vagy azt megelőzően 
született ;

c) mostohagyermeke, lia az alkalmazottnak a tény
leges szolgálat ideje alatt vágj' azt megelőzően kötött 
házassága által lett az alkalmazott mostohagyermekévé ;

3. az 1. és 2. pontban körülírt és elhalt alkalmazottnak 
árvája, ha részére nevelési járulék állapíttatott meg.

A_tényleges szolgálatban álló alkalmazott gyermeke 
akkor is részesülhet nevelési segítségben, ha az alkal
mazott 35. szolgálat i évének eltelte után nyugdíjjáiulékot 
már nem tartozik fizetni, és akkov is, ha az alkalmazott 
nyugdíjjárulék-fizetési kötekzettsége az 1912. évi LXV. 
t.-cz. 30. §-a szerint szünetel.

4. §•
A nevelési segítség elnyerésének előfeltétele.

Az ösztöndíj és ingyenes név előintézeti hely segítségé
ben az a tanuló részesülhet, a ki a megelőző tanítási évben, 
ha az általa látogatott tanintézet nél a magaviseleti érdem
jegyek négy fokozatúak, ez érdemjegyek 1. vagy 2. foko
zatát, ha ötfokozatúak, 1., 2. vagy 3. fokozatát nyerte el 
s a hol ilyen érdemjegyek nem állapíttatnak meg, meg
felelő magaviseletét tanúsított és ezenkívül iskolanemen- 
kint (2. §.) legalább a következő tanulmányi eredményt

1. ha Magyarországon a gimnázium, reáliskola és felső 
leány iskola, Horvát-Szlavonországokban a gimnázium, reál- 
gimnázium és leányliczeum első osztályának tanulója lesz, 
a megelőző tanítási évben látogatott elemi népiskolai 
osztályt sikeresen elvégezte akként, hogy — az éneket, 
kézimunkát, testgyakorlást és rajzot nem számítva — 
az egyes tantárgyakból nyert érdemjegyeinek összege a 
tantárgyak számával elosztva, magyarországi iskolánál 
legfeljebb 2%-et, Horvát-Szlavonországokban levő iskolá
nál legfeljebb 2-t tesz k i :

2. ha az 1. pont alatt felsorolt iskolák valamely , az 
elsőnél magasabb osztályának tanulója lesz, a megelőző 
tanítási évben látogatott osztályt sikeresen elvégezte 
akként, hogy' — a szépírást, éueket, kézimunkát és test- 
gyakorlást nem számítva — a rendes tantárgyakból nyert 
érdemjegyeinek összege a rendes tantárgyuk számával 
elosztva, magyarországi iskolánál legfeljebb 2-t, Horvát- 
Szlavonországokban leyő iskolánál legfeljebb 2%-t tesz ki :

3. ha a tudományegyetem, jogakadémia s a kir. József- 
műegyetem első évfolyamának hallgatója lesz. magyar- 
országi tanintézetben érettségi vizsgálatát sikerest n akként 
állotta ki, hogy' az érettségi vizsgálat tantárgyaiból nyeri 
érdemjegyeinek összege a tantárgyak számával elosztva 
legfeljebb 2-t tesz ki, Horvát-Szlavonországokban levő 
tanintézetben pedig legalább egyhangúlag érettnek nyil
váníttatott ;

4. ha a 3. pont alatt felsorolt főiskolák valamely, az
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elsőnél magasabb évfolyamának hallgatója lesz, a meg
előző tanítási évben a főtárgyakból sikerrel kollokvált és 
vizsgálatát sikeresen tette le ;

5. ha művészeti iskolának tanulója lesz, a megelőző 
tanítási évben látogatott művészeti iskolai osztályt, 
illetőleg évfolyamot kiváló sikerrel végezte e l ;

6. ha olyan iskola tanulója lesz, a melynél a felvétel 
valamely meghatározott kiválóbb tanulmányi eredmény
hez van kötve, a megelőző tanítási évben látogatott osztályt, 
illetőleg évfolyamot ilyen eredménynyel végezte e l ;

7. ha bármely más iskola tanulója lesz, a megelőző 
tanítási évben látogatott osztályt, illetőleg évfolyamot 
sikeresen végezte el.

Művészeti iskolát az első évben látogató tanuló az 
ösztöndíj és ingyenes nevelőintézeti hely segítségében nem 
részesülhet.

Az 1. §. 3. pontjának megfelelően gyakorlati ipari és 
kereskedelmi kiképzésben az alkalmazottnak az a gyermeke 
részesülhet, a ki 12. évét betöltötte, az elemi népiskolának 
Magyarországon a VI., Horvát-Szlavonországokban az'V., 
vagy valamely középfokú iskolának II. osztályát sikere
sen elvégezte és a kinek a választott kereskedelmi vagy 
iparágra való testi alkalmasságát hatósági orvos igazolja.

5. §.

A nevelési segítségre elsőbbséget adó körülmények.

A nevelési segítség elnyerésére elsőbbséget ad :
1. az életben lűvő alkalmazott gyermekénél az alkal

mazott önálló keresettel nem bíró kiskorú gyermekeinek 
nagyobb száma ;

2. az árvánál az árva szülötten vagy az 1912. évi LXV. 
t.-cz. 67. §-a szerint a szülőtlennel egyenlőnek tekintendő 
mivolta ;

3. a tanuló jobb magaviseleté és tanulmányi előmenetele.
Egyenlő körülmények fennforgása esetében tekintetbe

veendő elsőbbséget állapít meg a 14. §. negyedik bekezdéseis.
Az elsőbbséget adó körülmények elbírálásának mó

dozatait a 11. §. második bekezdése állapítja meg.

6- §•
A nevelési segítségei kizáró körülmények.

A nevelési segítség mindegyik fajtájának elnyerését 
kizárja :

1. az a körülmény, hogy az alkalmazottnak, illetmé
nyein felül, vagy a vele közös háztartásban élő házas- 
társának, vagy annak a gyermekének, a kinek részére 
nevelési segítséget kér, illetőleg az árvának vagy az 
eltartására kötelezett személynek az illető gyermek neve
lésére fordítható számottevő jövedelme van ;

2. az a körülmény, hogy az a tanuló, a kinek részére 
a kérés bejelentője nevelési segítséget kér :

a) bármely értékű ingyenes nevelőintézeti helyei;
b) az ösztöndíjnak a 7. §-ban megállapított összegét 

elérő nevelési járulékot;
c) az ösztöndíjnak a 7. §-ban megállapított összegét 

magában véve, vagy a családi pótlókkal, illetőleg ennek

természetével bíró rendkívüli évi segélylyel, vagy a nevelési 
járulékkal együtt elérő más ösztöndíjat vagy állandó 
jellegű tanulmányi segélyt élvez.

Az ösztöndíj és az ingyenes nevelőintézeti hely segít
ségében az 1. és 2. pont alatt felsorolt eseteken kívül az 
életben levő alkalmazott gyermeke akkor sem részesülhet, 
ha az alkalmazott állomás-, illetőleg lakókelyén van ahhoz 
az iskolanemhez tartozó tanintézet, a milyenbe az alkal
mazott gyermeké^ felvétetni óhajtja.

' 7. §.

Az ösztöndíj fokozatai.

Az ösztöndíj fokozatai:
Tisztviselő gyermekénél :
évi f)00 K középfokú,
évi 700 K felsőbb iskola látogatása esetében.
Egyéb alkalmazott gyermekénél:
évi 400 K középfokú,
évi 600 K felsőbb iskola látogatása esetében.

8. §.

A nevelési segítségbe beszámítandó összegek. A nevelési 
segítség mértéke.

A nevelési segítségbe be kell számítani, illetőleg a 
nevelési segítség czéljaira fel kell használni a tanuló 
nevelésére szánt következő összegeket;

1. a tanuló után élvezett családi pótlékot, illetőleg a 
családi pótlék természetével bíró rendkívüli évi segélyt, 
a mennyiben az alkalmazott által e czímen összesen 
élvezett összeg, a megállapításánál számbavet;, gyermekek 
számával elosztva, legalább 100 koronát tesz ki ;

2. az árva részére megállapított és az ösztöndíjnak a
7. §-ban meghatározott összegénél kisebb nevelési járulékot ;

3. a tanuló által élvezett és az ösztöndíjnak a 7. §-ban 
meghatározott összegénél kisebb más ösztöndíjat vagy 
állandó jellegű tanulmányi segélyt.

Ha az adományozásnál a tanuló az 1. §. 1. pontjában 
megjelölt ösztöndíjban részesül, részére ösztöndíjképen a 
7. §. szerint járó összeg és a jelen szakasz 1—3. pontjában 
felsorolt összegek között való különbözetet kell meg
állapítani.

Ha olyan tanuló részesül ösztöndíjban, a kit a bejelen
tésre jogosult már az adományozást megelőzően valamely 
nevelőintézetben helyezett el, az ösztöndíj nem lehet 
nagyobb az illető tanulóért fizetendő ellátási díjnál.

Ha a tanuló az ingyenes nevelőintézeti hely vagy a 
gyakorlati ipari vagy kereskedelmi kiképzés segítségét 
nyerte el, az 1—3. pontban felsorolt összegeket a tanuló 
nevelésének költségeire kell fordítani. Evégből ezeket az 
összegeket az alkalmazott, illetőleg az árva törvényes 
képviselője a nevelőintézet vezetőségének, illetőleg a 
nevelés helyi vezetését ellátó bizottságnak kezéhez le
fizetni köteles.

Az ingyenes nevelőintézeti hely segítségében az elhelye
zés és ellátás költségeiről való gondoskodás foglaltatik benn. 
A szülőtlen vagy ezzel egyenlőnek tekintendő árvának
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nevelőintézetben való ingyenes nevelése ezenkívül az eset 
körülményeihez képest az árva összes többi szükségletének 
vagy ezek egy részének fedezésére is kiterjed.

A gyakorlati ipari és kereskedelmi kiképzés segítségé
ben a nevelés összes költségeiről (az utazás, elhelyezés, 
ellátás, mosás, ruházat, iskoláztatás, betegsegélyezés, 
szerződtetés és felszabadítás költségeiről) való gondoskodás 
bennfoglaltat ik.

9. §.

A nevelési segítségre vonatkozó pályázat kihirdetése. A bejelen
tésre jogosultak. A segítség elnyerésére vonatkozó bejelentés 

előterjesztésének határideje és módja.

Az adományozás alá kerülő nevelési segítségekre vonat
kozóan a m. kir. ministerelnök minden év június havában 
a Budapesti Közlönyben pályázati hirdetményt tesz közzé, 
valamint megteszi a szükséges intézkedéseket aziránt is, 
hogy a pályázat a Narodne 'vov inéban, az egyes minist evek 
által kiadott hivatalos közlönyökben és szaklapokban és a
10. §-ban megjelölt bizottságban képviselt országos egye
sületek hivatalos lapjaiban is közölt essék.

A nevelési segítségre vonatkozó bejelentések megtételére 
a 3. §-ban megjelölt alkalmazott és az ilyen alkalmazott 
árvájának törvényes képviselője jogosult.

A bejelentésre jogosult a segítségek elnyerése iiánt 
való bejelentésében megjelöli, hogy a tanulót mely tan
intézetbe óhajtja felvétetni, vagy mely kereskedelmi vagy 
iparágban óhajtja kiképezietni. A bejelentést a jogosult 
a. m. kir. ministerelűök által a hivataloknak rendelkezésére 
bocsátott űrlapok egy példányán teszi meg. Az alkalmazott 
az A )  és B) mintának, az árva törvényes képviselője a 
C) és D) mintának megfelelő űrlapot használja.

A bejelentésre jogosult az űrlapot a valóságnak meg
felelően és pontosan kitölteni, az űrlapnak hátlapján a 
tanuló megelőző tanítási évi bizonyítványát, illetőleg 
leczkekönyvéuek erre az időre vonatkozó részét s utolsó 
vizsgálatáról kiállított bizonyítványát egész terjedelmében 
lemásolni és az űrlapot aláírni köteles.

A tényleges szolgálatban álló alkalmazott a kitöltött 
űrlapot minden év július hó 10 ig közvetlen hivatali 
főnökének adja át. A közvetlen hivatali főnök a bizonyít
vány másolatának hitelességét az eredeti bizonyítványból 
s a gyakorlati kiképzésre való alkalmasságot igazoló 
adatok valódiságát a hatósági orvos bizonyítványából 
állapítja meg. Mindazon többi adat valódiságáról pedig, 
a melyet nem ismer, vagy a mely nem köztudomású, a 
legalkalmasabbnak látszó módon szerez meggyőződést.

A nyugalomba helyezett alkalmazott, valamint az 
alkalmazott árvájának törvényes képviselője a kitöltött 
űrlapot ugyancsak minden év július hó 10-ig annak a 
hatóságnak küldi meg, a mely a nyugellátást, illetőleg 
a nevelési járulékot megállapította. Ilyen esetben a kérés 
bejelentője az űrlaphoz csatolja az adatok valódiságát 
igazoló okmányokat is, a melyeket az említett hatóság 
az adatok valódiságának megállapítása után a bejelentő
nek visszaküld.

A közvetlen hivatali főnök és a megelőző bekezdésben 
megjelölt hatóság az űrlapot az adatok valódiságát és a

bizonyítványmásolat hitelességét megerősítő aláírásával és 
hivatalos pecsétjével látja el és azután minden év július 
hó 20-ig a m. kir. ministerelnökhöz küldi meg, kérvény, 
okmány <\s kísérőirat nélkül.

10. §.

Adományozó-bizottság. Az adományozás időpontja.

A m. kir. ministerelnök a nevelési segítségek adománvo- 
zásának és az ezzel kapcsolatos s a lendeletben egyenként 
megjelölt igazgatási teendőknek ellátására a in. kir. 
ministerelnökségben adományozó-bizottságot létesít.

A bizottság a m. kir. ministerelnök által kinevezett 
elnökből és előadóból, a Budapesten székelő m. kir. minis- 
terek és a legfőbb állami számvevőszék elnökének egv-egv 
megbízottjából s az állami alkalmazottak a ministerium 
által kijelölt három országos egyesületének három-három 
kiküldöttéből áll.

A bizottság az adományozást és az ezzel kapcsolatosan 
hatáskörébe utalt többi igazgatási teendőt, adományozó 
tanácsa útján látja el. Az adományozó-tanács a bizottság 
elnökéből, előadójából s a bizottságnak hat tagjából áll, 
a kiket felerészben a felsorolt hatóságok, illetőleg hivatalok 
megbízottai közül, felerészben pedig a három országos 
egyesület kiküldöttei közül egy év tartamára a bizottság 
elnöke akként jelöl ki, hogy a tanácsban mind a három 
országos egyesület egy-egy taggal képviselve legyen. Az 
előadó szavazati joggal nem bír.

A bizottság tagjai munkájukért sem napidíjban, sem 
tiszt elet díjban nem részesülnek.

A bizottság ügyrendjét a bizottság előterjesztésére a 
ni. kir. ministerelnök állapítja meg.

A nevelési segítségek adományozása minden év augusz
tus havában történik.

n .  §.

Azok a csoportok, a melyekre nézve a bejelentések elbírálása 
és az adományozás külön történik.

A nevelési segítségek elnyerése iránt való bejelentések 
négy csoportban kerülnek elbírálásra, még pedig ktilön- 
külön:

a) A magyarországi állomáshelyen működő, valamint 
az utoljára ilyen állomáshelyen alkalmazva volt és nyuga
lomba helyezett vagy elhalt tisztviselőknek ;

b) az a) pontban foglalt körülírásnak megfelelő egyéb 
alkalmazottaknak ;

c) a Horvát-Szlavonországókban levő állomáshelyen 
működő, valamint az utoljára ilyen állomáshelyen alkal
mazva volt és nyugalombarhelvezett vagy elhalt tisztvise
lőknek ;

d) a c) pontban foglalt körülírásnak megfelelő* egyeli 
alkalmazottaknak gyermekeire vonatkozó bejelentések.

A négy csoport mindegyikében az elsőbbséget biztosító 
körülményeknek (5. §.) megállapítása külön történik egyfelől 
az ösztöndíjra és ingyenes nevelőintézeti helyre, másfelől 
a gyakorlati ipari és kereskedelmi kiképzés segítségére 

vonatkozó bejelentéseknél és a bejelentések ezen két
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csoportjának mindegyikében ismét külön az életben levő 
alkalmazottak gyermekeire és külön az árvákra vonat
kozóan.

Azt, hogy az 1912. évi LXV. t.-cz. 80. §-a, illetőleg, a 
kezelők és kezelőnők szolgálati viszonyairól szóló Szabály
zat 24. §-a szerint fizetendő nyugdíjjárulékokból befolyó évi 
bevétel mely része fordíttassék nevelési segítségekre s hogy 
a segítségekre szánt összegből a befolyt nyugdíjjárulékok 
arányának megfelelően évenként mennyi jusson a négy 
csoport mindegyikére, három évről három évre a m. kir. 
ministerium állapítja meg.

Az adományozás a négy csoport .mindegyikében az 
arra a csoportra megállapított összeg erejéig történik, a 
bármelyik csoportra megállapított összegnek esetleg fel 
nem használt része azonban a többi csoportban is fel
használható.

12. § .

Az adományozás módja.

Ha a bejelentés Ösztöndíj vagy ingyenes nevelőintézeti 
hely elnyerésére irányul, az adományozó bizottság (10. §.) 
a lehetőséghez képest a segítségnek kérelmezett fajtáját-ado
mányozza ; fontos tanügyi okokból azonban az ingyenes 
nevelőintézeti hely segítsége helyett ösztöndíjat és ösztön
díj helyett ingyenes nevelőintézeti helyet ís adományozhat. 
Ha a bejelentés gyakorlati ipari és kereskedelmi kiképzés 
elnyerésére vonatkozik, a segítségnek csakis ez a fajtája 
adományozható.

Az ösztöndíjat és az ingyenes nevelőintézeti helyet az 
adományozó-bizottság valamely meghatározott tanintézet 
látogatásához kötve adományozza. A bizottság azt, hogv 
az említett czélra mely iskolanemhez tartozó tanintézetet 
jelöljön ki, a bejelentő óhajtása szerint állapítja meg. Azt, 
hogy egy iskolanemen belül mely meghatározott tanintézetet 
jelöljön ki, a lehetőséghez képest szintén a bejelentő 
óhajtásának megfelelően állapítja meg, fontos tanügyi 
okokból azonban a segítséget a bejelentésben megnevezett 
tanintézett helyett ugyanahhoz az iskolanemhez tartozó 
más tanintézet látogatásához is kötheti. Budapesten levő 
főiskola látogatásához a segítség csakis abban az esetben 
köthető, ha a tanuló megelőzően is az illető budapesti 
főiskolát látogatta, vagy ha az általa választott tanszakra 
vidéki főiskola nem ad képesítést.

Valamely tanintézetnek a megelőző bekezdésben emlí
te tt kijelölése csakis azoknál az intézeteknél jelenti aíit, 
hogy ezáltal a tanuló az illető intézetbe felvételt is nyert, 
a melyeket a pályázati hirdetmény ilyenekül megjelöl. 
Minden más esetben a felvétel kieszközlése iránt a pályázati 
hirdetményben közlendő módon külön kell eljárni.

A gyakorlati ipari és kereskedelmi kiképzés segítségé
nek adományozása esetében a tanuló a bejelentő óhajtásá
nak megfelelően nyer kiképzést valamely kereskedelmi vagy 
iparágban. A kiképzés helyét , a tanonczszerződés feltételeit 
s az elhelyezés módját azonban az adományozó-bizottság 
határozza meg.

18. §.

Az ösztöndíj utalványozásának módja.

Az ösztöndíjat a m. kir. ministerelnök annak a tanítási 
évnek elejétől kezdődően, a mélyre az adományozás törté
nik, előzetes féltanévi részletekben a budapesti m. kir. 
központi állampénztárnál utalja ki, még pedig általában 
az életben levő alkalmazott gyermekének ösztöndíját az 
alkalmazottnak, az árva ösztöndíját az árva törvényes 
képviselőjének kezéhez.

A m. kir. központi állampénztár az ösztöndíj részleteit, 
ha az erre vonatkozó kellően bélyegeit és a tanintézet 
vezetőségének szabályszerű igazoló záradékával ellátott 
nyugtatvány beérkezett, postautalványnyal küldi meg a 
jogosultnak. Az ösztöndíj valamennyi féltanévi részletéről 
kiállított nyugtatvány igazoló záradékának azt kell tartal
maznia, hogy az ösztöndíjas tanuló az illető tanintézet 
rendes tanulója. Az adományozás évét követő években 
az első féltanévi részletről kiállított nyugtatvány igazoló 
záradékának ezenkívül még azt is tartalmaznia kell, hogy 
a tanuló a megelőző tanítási évben a 14. §-ban a segítség 
megtartásához megszabott magaviseletét és tanulmányi 
előmenet élt tanúsította.

Az olyan városban nevelt tanuló ösztöndíját, a mely 
városban a, segítséget élvező tanulók gondozásának ügyeit 
helyibizottság vezeti, a m. kir. ministerelnök a bizottság 
kezéhez is kiutalhatja.

14. §.

A nevelési segély élvezetének tartama.

Az alkalmazott gyermeke a nevelési segítséget az ebben 
a szakaszban megállapított feltételek mellett akkor is 
megtartja, ha a segítség elnyerése u tán az alkalmazott 
nyugalomba helyeztetett vagy meghalt. Az utóbbi esetben 
erre vonatkozó bejelentését az árva törvényes képviselője 
az F) mintának megfelelő alakban teszi meg.

Az ösztöndíj es ingyenes nevelőintézeti hely segítségét 
a tanuló addig tartja  meg, a míg abban a tanintézetben, 
a melynek látogatásához a segítség köttetett , tanulmányait 
folytatja s a tanítási év végén magaviseleté és tanulmányi 
eredménye megfelel a 4. §-ban előírt mértéknek.

Az ösztöndíj és ingyenes nevelőintézeti hely segít
ségének megtartására igénye van annak a tanulónak, a ki 
a Magyarországon látogatott gimnázium, reáliskola, felső 
leányiskola vagy polgári iskola, illetőleg a Horvát-Szlavon- 
országokban látogatott gimnázium, reálgimnázium, leány- 
líceum vagy felsőbb népiskola megfelelő osztályainak sike
res elvégzése után közvetlenül népiskolai tanító-, tanítónő- 
vagy óvóképző-intézet, vagy középfokú gazdasági, ipari 
vagy kereskedelmi iskolát fog látogatni. 11} en esetben a 
9. §-ban megállapított határidőben és az E) mintának 
megfelelő alakban teendő bejelentésre az adományozó^ 
bizottság a segítséget továbbra is meghagyja s azt, a 
12. §-ban az adományozásra előírt módon, valamely 
meghatározott tanintézet látogatásához köti.

Az a tanuló, a ki valamely középfokú iskola elvégzése 
után valamely, a 2. §-ban felsorolt felsőbb iskolának tanú-
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lója les/, a segítséget ugyan nem tartja meg, ha azonban 
részére a bejelentésre jogosult a 0. §-ban megállapított 
módon és határidőben a segítséget újból béri, az ado
mányozásnál egyenlő körülmények fennforgása esetén 
elsőbbséggel bír (5. §.)•

A gyakorlati ipari és kereskedelmi kiképzés segít
ségének élvezete az illető tanuló ipari vagy kereskedelmi 
tanviszonyának megszűntéig, még pedig rendszerint három 
évig tart. Az adományozó-bizottság azonban a segítséget 
a tanuló továbbképzésének czéljára, legfeljebb még egy év 
tartainára meghagyhatja.

15. §.

A nevelési segítség tartama alatt kérhető és elrendelhető 
változások.

Az alkalmazott és az árva törvényes képviselője 
indokolt esetben az ösztöndíj és ingyenes nevelőintézeti 
bely segítségének tartama alatt a tanuló részére a segít
ség említett két fajának egyike helyett a másiknak enge
délyezését, valamint azt is kérheti, hogy az adományozó- 
bizottság a segítség élvezetét az eddig kijelölt tanintézet 
helyett egy más, ugyanahhoz az iskolanemhez tartozó 
tanintézet látogatásához kösse. Erre vonatkozó bejelenté
sét a bejelentésre jogosult a 9. §-ban megállapított határ
időben és az E) mintának megfelelő alakban teszi meg.

Az adomány ózó-bizottság a segítség tartama alatt 
fontos tanügyi okokból a megelőző bekezdésben körülírt 
változásokat kérelem nélkül is elrendelheti, a gyakorlati 
ipari és kereskedelmi kiképzés helyét és feltételeit pedig 
az adományozáskor meghatározottaktól eltérően is meg
állapíthatja.

1 0 .  § .

A nevelési segítség mértékének felemelése és leszállítása.

Ha az alkalmazott vagy az árva azon körülményeiben, 
a melyek a 8. §. szerint a segítség mértékére befolyással 
vannak, változás állott be, az adományozó bizottság a 
segítség mértékét az említett változás bekövetkeztének 
időpontját követő féltanévtől kezdve megfelelően fel
emeli, illetőleg leszállítja. Az alkalmazott és az árva 
törvényes képviselője köteles c végből a segítség mértéké
nek felemelésére, illetőleg leszállítására okot adó körül
ményt ennek bekövetkezte után azonnal, a G) mintának 
megfelelő alakban, bejelenteni.

17. §.
A nevelési segítség megszűnése.

Az ösztöndíj megszűnik :
1. ha az a tanuló, a ki a segítséget élvezi:
a) meghal ;
b) magyar állampolgárságát elveszíti;
c) államellenes magatartást tanúsít ;
d) a közerkölcsökbe vagy a köztisztességbe ütköző 

cselekedetet követ e l ;
e) bűntett vagy vétség miatt jogerős bírói ítélettel

szabadságvesztés büntetésre ítéltetik, kivéve, ha az íté
let végrehajtása feltételesen felfüggeszt etett ;

f) a 6. §. 2. pontjában felsorolt ellátások valamelyiké
nek élvezetébe ju t ;

g) tanulmányait abban a tanintézetben, a melynek 
látogatásához az adományozó-bizottság a segítség élveze
tét kötötte, befejezi, abbahagyja, vagy betegség vagy 
más igazolt ok esetén egy évnél tovább nem folytatja;

h) a tanítási év végén olyan magaviseleti érdemjegyet 
nyer, vagy olyan tanulmányi eredményt ér el, a mely 
nem felel meg a segítség megtartásához a 14. §-ban meg
szabott mérteknek ;

i) abból a tanintézetből, a melyet látogat, kizáratik ;
2. ha az alkalmazott vagy a vele közös háztartásban 

élő házastársa, vagy a segítséget elvező tanuló, vagy az 
árva eltartására kötelezett személy az illető tanuló nevelésére 
fordítható számottevő jövedelemhez jut ;

3. ha az alkalmazott időközben olyan helyre helyezte
tik. illetőleg költözik, a hol van ahhoz az iskola nemhez 
tartozó tanintézet, a milyent gyermeke látogat, vagy 
időközben az alkalmazott állomás, illetőleg lakóhelyén 
ilyen tanintézet létesül;

4. ha az alkalmazottnak tényleges szolgálata nem el
halálozás, vagy nyugalomba helyezés következtében szűnt 
meg, továbbá, ha a nyugalomba helyezett alkalmazott 
nyugdíját megváltotta, vagy ha nyugdíja az 1912. évi 
LXV. t.-cz. 44. §. 1—3. és 5—10. pontjának megfelelően 
megszünteti etett.

Az ingyenes nevelőintézeti hely segítsége az 1—4. 
pontban említett eseteken kívül megszűnik, ha a tanuló 
az illető nevelőintézetből kizáratik, vagy ha az alkalmazott, 
illetőleg az árva törvényes képviselője nem tesz eleget a
8. §. 1—3. pontjában felsorolt összegek lefizetésére vonat
kozóan az idézett szakaszban megszabott kötelezett
ségének.

Az ipari és kereskedő pályára való gyakorlati kikép
zés segítsége az 1. a )—f) és a 2. és 4. pontban említett 
eseteken, valamint a 8. §. 1 —3. pontjában felsorolt össze
gek lefizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének 
elmulasztásán kívül megszűnik, ha a tanuló a tanoncz- 
iskolában a tanítási év végén nem szabályszerű maga
viseleti, vagy elégtelen előmeneteli érdemjegyet nyer, a 
tanonczotthonból kizáratik, vagy tauonczviszonya meg
szűnik.

1 8 . §.

A megszűnési ok bejelentése. A megszűnés kimondása. 
A megszűnés időpontja. A segítség meghagyása méltánylást 

érdemlő körülmények esetén.

A uevelési segítség megszűnésére okot adó körülményt 
az alkalmazott, illetőleg az árva törvényes képviselője 
köteles az említett körülmény bekövetkezte után azonnal, 
a H) mintának megfelelő alakban bejelenteni.

A nevelési segítség megszűnését az adományozó bizott
ság mondja ki.

A uevelési segítség a 17. §. 3. és 4. pontjában említett 
esetekben a tanítási év végével szűnik meg, minden más
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-esetben az ösztöndíj annak a féltanévnek végével szűnik 
meg, a melyben a megszűnésre okot adó körülmény be
következett, az ingyenes nevelőintézeti hely és a gy akor
lati ipari és kereskedelmi kiképzés segítsége megszűnésé
nek időpontját pedig, mely azonban legkésőbb a tanítási, 
■év végére teendő, az adományozó-bizottság esetről- 
esetre állapítja meg.

Az adományozó-bizottság a 17. §. 4. pontjában emlí
te tt esetben méltánylást érdemlő körülmények fennforgása 
esetén az érdekeltek valamelyikének rendes hivatalos 
úton előterjesztett kérésére a segítség élvezetét, teljes 
-vagy leszállított mértékben, a 14. §-ban meghatározott, 
vagy ennél rövidebb időtartamra meghagyhatja s egyúttal 
megjelöli azt a személyt, a ki a segítségre vonatkozóan a 
bejelentések megtételére jogosult és kötelezett.

19. §.

A  már élvezett segítségre vonatkozó bejelentések módja.
A nyilvántartás érdekében szükséges bejelentések.

A már élvezett nevelési segítségre vonatkozóan a bejelen
tést a tényleges szolgálatban álló alkalmazott közvetlen 
hivatalfőnökének adja át, a ki azt az adatok valódiságá
nak megerősítése után a m. kir. ministerelnöknek küldi 
meg. A nyugalomba helyezett alkalmazott, az árva törvé
nyes képviselője és a 18. §. utolsó bekezdésének megfelelően 
a bejelentésre kijelölt személy az ilyen bejelentést köz
vetlenül a m. kir. minist erelnöknek küldi meg, a beje
lentésben foglaltakat azonban okmányokkal igazolja.

Ha az alkalmazott vagy az árva törvényes képviselője 
állomás-, illetőleg lakóhelyéről elköltözik, ezt a m. kir. 
minist erelnöknek bejelenti.

A tanintézetek minden tanítási év végén minden egyes 
segítséget élvező tanuló magaviseletéről és tanulmányi 
előmeneteléről az I )  mintának megfelelő alakban teszik 
meg jelentésüket a m. kir. minist erelnöknek.

A bejelentésre jogosult és kötelezett az olyan körül
ményekre vonatkozóan, a melyeknek bejelentésére a 
rendelet külön mintát vagy módot nem állapít meg, 
bejelentését a mellékelt J)  mintának megfelelő alakban 
teszi meg.

A közvetlen hivatali főnökök, a hatóságok és tan
intézetek azon a borítékon, a melyben a segítségre vonat
kozó űrlapot vagy bejelentést küldik meg, ezt a jelzést 
használják : «Nevelési segítségi ügy.»

20. § .

A rendelet végrehajtása.

A nevelési segítség ügyét — az adományozó-bizottság 
hatáskörébe u talt intézkedések kivételével — a m. kir. 
miniszterelnök irányítja és igazgatja, még pedig elvi 
kérdésekben az adományozó-bizottság meghallgatásával.

A m. kir. miniszterelnök gondoskodik és a szükséghez 
képest szabályzatokat alkot különösen a következőkről:

1. az alkalmazottak gyermekei részére nevelőintézetek
ben (tauoncz-otthonokban) helyeket biztosít fennálló intéze
tekkel való megegyezés, fennálló intézeteknek kezelésbe

vétele vagy új intézeteknek létesítése ú tjá n ;
2. az ösztöndíjat élvező tanulóknak megfelelő s lehetőleg 

a 8. §-bau említett alkalmazottaknál való elhelyezését- 
előmozdítja ;

3. egyes városokat a segítségben részesülő tanulók 
nevelésének góczpontjaiul kijelöl, ilyen helyeken nagyobb 
számú tanulót helyez el, a gyakorlati ipari és kereskedelmi 
kiképzést megvalósítja s a nevelés helyi ügyeinek veze
tésére és felügyeletére, az adományozó-bizottság közre
működésével, az alkalmazottaknak s a gyakorlati ki
képzésre való tekintettel az ipari és kereskedelmi ható
ságoknak, érdekelteknek és intézeteknek bevonásával 
gondozó-bizottságokat alakít.

A m. kir. ministerelnök a jelen rendeletet fokozatosan 
hajtja végre s felhatalmaztatik, hogy az 1916/17-iki 
tanévre adományozás alá kerülő nevelési segítségek el
nyerésére vonatkozóan a rendeletben előírt határidőktől 
eltérő határidőket állapíthasson meg.

Budapesten, 1916. évi augusztus hó 1-én.

Gróf Tisza István s. k.,
m. kir. ministerelnök.

M inták a  2 5 5 0 /1 9 1 6 . M. E. szám ú  
rendelethez.*

Az A ), B ), C) és D ) mintának megfelelő űrlapok 
a pályázati hirdetményben megjelölendő módon a be
jelentésre jogosultaknak rendelkezésére fognak bocsát
tatni. Az E )—J )  mintának megfelelő űrlapok nem 
fognak a bejelentőknek rendelkezéséé állani. Olyan 
esetben, amikor a rendelet valamely bejelentés meg
léteiére ez utóbbi minták valamelyikének megfelelő 
alakot ír elő, a bejelentő bejelentését egy saját maga 
által kiállított és kitöltött lapon úgy teszi meg, hogy 
bejelentésének alakja és tartalma az illető mintának 
megfeleljen. Az A ), B ), G) és D)  mintáról a ren
delet 9. §-a, az E)-ről a 14. és 15. §., az F )-ről a 
14. §., a G^-ről a 16. §., a H )-ról a 18. §„ az I )  és 
J )- r ó \  valamint a bejelentések módjáról a 19. §. in
tézkedik. A? A )  és B) mintának megfelelő űrlapot a 
tényleges szolgálatban álló és a nyugdíjas alkalmazott, 
a C) és D) mintának megfelelő űrlapot az árvának 
törvényes képviselője használja.

M eghívó
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére.

Az Országos Erdészeti Egyesület folyó évi rendes köz
gyűlését deczember hó 13-án, szerdán d. u. 5 órakor 
Budapesten, saját helyiségeiben (V., Alkotmány-utcza
6. sz.) tartja meg a következő tárgysorozattal:

; 1. Jelentés a legutóbbi közgyűlés óta kifejtett egye
sületi tevékenységről.

* A mintákat helyszűke miatt nem közölhetjük. Ezek azonban 
minden állami hivatalnál és erdőgondnokságnál megtekinthetők.

Szerle.
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2. Hús?, választmányi tag választása és pedig 14 négy 
évre, 2 három évre, 4 egy évre. Az igazgat ó-választmány
ból az alapszabályok értelmében kilépnek, de újból vá
laszthatók : Aníbrózy Lajos gróf, Arató Gyula, Esterházy 
Miklós herczeg, Havas József, 'Hubay Zsigmond, Jákói 
Géza, Kaán Károly, Laitner Elek, Nemes Károly, Osztro- 
luczky Géza, Schmidt Károly, Tuzsön János di\, Zselenski 
Róbert gróf. A többi üresedés elhalálozás, illetőleg le
mondás következtében állott elő.

8. Jelentés az 1915. évi számadásokról é« az 1917. évi

A7 éves, róm. kath., nős, családos, ép, egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Az összes erdészeti 
teendők önnálló kezelésében, úgyszintén a vadászat 
terén kis- és nagyvad-tenyésztésben teljes jártassággal 
bír, mikről kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. 
Czíme: Pál János uradalmi főerdőőr Törökbálint (Pest 
megye). de.,

költségvetésről.
4. Jelentés a Deák Ferencz-alapítvány kamataiból 

kiírt irodalmi pályázatokról.
5. Indítvány a jövő évi közgyűlés helyére és tanács

kozási tárgyaira nézve.
6. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására 

általában.
(Ily indítványok az alapszabályok értelmében a köz

gyűlést megelőző napig a titkári hivatalnak írásban be- 
jelentendők.)

Van szerencsénk' az Országos Erdészeti Egyesület t. 
tagjait felkérni, hogy a közgyűlésen minél számosabban 
vegyenek részt.

Budapest, 1916 október havában.

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége.

V áltozások az erdészeti szo lgá la t köréből.

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdészeti létszá
mukban beálló változásokról a szei'kesztőséget értesítem 

szíveskedjenek.)

A m. kir. földmivelésügyi minister a brassói m. kir. állami erdő- 
hivatal ideiglenes székhelyéül Ara dót, a székelyudvarhelyi m. kir. 
állami erdőhivatal ideiglenes székhelyéül pedig Xagyenyedet jelölte ki.

A m. kir. földmivelésügyi minister megbízta Emericzy Győző 
m. kir. főerdőtanáosost a máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság 
vezetésével.

A m. kir. földmivelésügyi minister áthelyezte Pilz Alfréd m. 
kir. erdőmérnfköt Dobrocsról a zsarnóezai m. kir. erdőhivatal köz
ponti szolgálatához Zsarnóczára ; Dénes Zoltán m. kir. erdőmérnö- 
köt pedig Beszterczebányáról Dobrocsra erdőgondnoknak.

Szerk esztői üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tjav íto tt lakczím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
átjavításokat nem a posta, hanem a  kiadóhivatalunk eszközli a 
be je len te tt czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czünnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a  t .  előfizetők ne forduljanak hozzánk

G. L. 1. A házinyulakra vonatkozó kérdésére lapunk «Gazdasági 
tanácsadó* czímű rovatában találja meg a feleletet. 2. Konzerveket nem 
ajánlunk, mert azok most, a háborús viszonyok közt, legtöbbnyire 
értéktelen hamisítványok.

T. R . Olvassa el lapunk előbbi számában a B. I.-nek szóló üzene
tünket.

HIRDETÉSEK
j  139849/1916. F. M. szám.

G őzfűrész bérbeadás. A feketegaramvölgyi kincs
tári erdei vasút feketebalogi állomása szomszédságában 
levő Zólyomjánosii kincstári gőzfűrész összes berende
zéseivel és a hozzátartozó gömbölyűfa és szelvényárú 
rakodóterületekkel kapcsolatosan Beszterczebányán 1916. 

i évi november hó 28-án d. e. 10 órakor megtartandú 
versenytárgyaláson, zárt írásbeli ajánlatok útján 1917. 
évi január 1-től kezdődőleg 2 (kettő) egymásután követ- 

| kező évre haszonbérbe fog adatni.
Az ajánlatok legkésőbb 1916. évi november hó 27-én 

déli 12 óráig nyújtandók be a beszterczebányai m. kir. 
í  erdőigazgatóságnál.

Árverési és haszonbérszerződési feltételek, ajánlati 
űrlap és boríték a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató- 

| Ságnál díjmentesen szerezhetők be.
Budapest 1916. évi október hó 21-én.

I (3.) M . k ir .  F ö ld m iv e lé s ü g y i M in is te r .

Ilorókam ag kis és nagyobb mennyiségben is 
megvételre kerestetik. Ajánlatok uradalmi erdészet Iszka- 
szentgyörgy, posta Moha, Fejér megye czímre kéretnek.

í 2 . n . i . )

X yuszt- és  íiyestbőröket veszek. Ajánlatok az 
ár megjelölésével a szerkesztőséghez intézendők.

í,I

N agyobb m enny iségű  1, 2, 3 és 4  éves 
á tisk o lázo tt

Picea excelsa, Luczfenyő,
Pinus austriaca, Feketefenyő,
Pinus sylvestris, Erdeifenyő,
Abies pectinata, Jegenyefenyő és 
Larix europaea, Vörösfenyő,

valamint
kőris, akácz, gleditsia és maciura csemetét.

alma-, körte- s diófát, 
platán-, hárs-, szil-, akácz- és juharsorfát, 

díszfenyőt, rózsát
ajánl őszi szállításra, szavatolt elsőrendű minőségben

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari szállító 
magyar magpergetógyára 

Erdészeti csemetetelepek *  ZALAEGERSZEG.
Árjegyzékkel, levélbeui részletes árajánlattal

készséggel szolgálok. (5.m.i.)

mi

i
Budapest, 1916. Franklin-Társulat nyomdája.
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X. évfolyam. -  2 3 —24. szám. További intézkedésig megjelenik minden hó 15-én kettős füzetekben. 1916. deczeinber 15.

Egész évre _ -------4 K.
Fél é v r e ______2  K.
Negyed évre_________ 1 K
Egyes s z á m ___ 20 í.

Előfizetési á r :

AZ ERDŐ
hasáb széles.hasáb széles.

Szerkeszti Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, SMske.
erdészeti altisztek, erdőőrök és vadőrök részére. resiet és kínálat

Előfizetőknek az álláske
reslet és kínálat rovata 
rövid közlésekre díjtala-

B A L O G H  E R N Ő
• ... -ti, , . .. ruYiu AuzieseKi«  uiiiaie

m.kir.foerdőtanácsos. TULAJDONOS ES KIADÓ AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET. nnl áll rendelkezésre.

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

«Az 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 fordít- 
tatik, a mely — később meghatározandó módon — e lapra előfizető erdészeti altisztek, erdő- és vadőrök javára fog szolgálni.

1880. évi augusztus hó 18-án százegy ágyúlövés hirdette világgá királyunk születését s több mint 8fi évvel utóbb, 
1910. évi november hó 21-én este 9 órakor ezer és ezer ágyú bömbölése közt lehelte ki áldásos, béke,szerető életéi.

Halálával olyan uralkodót vesztettünk, aki hosszú és nevezetes időkön át, bölcs, lovaglás és páratlan köteles- 
sógtudással vezette országunk ügyeit, aki nemcsak mint uralkodó volt nagy, nemcsak mint ember állt a szenve
dések és mély élettapasztalatok által teremtett erkölcsi magaslaton, hanem alapja és fő alkotórésze volt hazánk és 
életünk fejlődésének is.

Mint uralkodónak és mint embernek is hosszú életén át sok pompában és ünneplésben volt része, de átment 
óriási csapásokon és szenvedéseken is, melyeket Istenbe vetett rendületlen bizalommal és keresztényi türelemmel 
viselt el. így egyebek közt. fivérét, Miksa mexikói császárt agyonlőtték ; egyetlen fia és trónjának örököse, Rudolf 
kir. herczeg 1889. évi január hó 80-án a mayerlingi tragédia bőse lett ; felesége, imádott, szépséges királynénk, 
Erzsébet, 1898. évi szeptember'hó 10-én az elvetemült gaz Lucheni tőrének esett áldozatul ; unokaocscse és Rudolf 
halála után trónjának örököse, Eerencz Eerdinánd főherczeg, feleségével együtt, a felbérelt sarajevói gyilkosok 
kezétől 1914. évi június hóban esett el. Ennyi sorscsapás után meg kellett érnie a most dúló világháborút is, hogy 
annak vérpatakjaiból két és fél évet lássanak öreg szemei a nélkül, hogy a béke áldásait, melyre egész életén át töre
kedett, megérhette volna.

Fiatalabb éveiben többször és hosszabb ideig tartózkodott nálunk, a mikor mindig felkereste kedvelt tartóz
kodási helyét Gödöllőt, hogy legkedvesebb szórakozásának, a vadászatnak hódolhasson. A gödöllői kastély lépcső- 
házát olyan agancsok és vaddisznó-agyarak díszítik, a miket a király Gödöllőn lőtt.

Gyászba borult az egész ország és a fájdalomban és bánatban részt vesz annak minden rétege. A gyászeset alkal
mából az «Országos Erdészeti Egyesület is november 24-ére rendkívüli választmányi ülést hívott össze, amelyen az 
elnöklő dr. Bedő Albert nyug. földmívelésügyi államtitkár, egyesületi alelnök, a "részvétnek igaz melegével és a 
szomorúságnak komor szavaival emlékezett meg elhunyt agg uralkodónk nagyságáról és tündöklő"erényeiről. 
A meghatottan fogadott gyászbeszéd után az elnöklő alelnök a következő javaslatot terjesztette elő :

«!• Az «Országos Erdészeti Egyesületi) együtt érezve a gyászoló nemzettel. I. Eerencz József Ő császári és apostoli 
királyi Felsége elhunyta felett legmélyebb fájdalmának és részvétének ad kifejezést, a Megdicsőült áldott emlékét 
V̂,.nein 1,uu^  hálával és kegyelettel őrzi meg s ezen érzelmeit, amelyeket jegyzőkönyvileg is megörökít, részvét- 
felirattal a miniszterelnök úr útján a magyar korona örököse előtt is kifejezésre ju ttatja .

2. Elhatározza, hogy I. Eerencz József király nemzeti közadakozásból felállítandó emlékszobrának költségeihez 
hozzájárul.

8. Előterjesztést tesz n-közgyűlésnek, hogy a világháború alatt rokkanttá lett erdészeti alkalmazottak segélye
zésére szolgáló alapot a legfelsőbb engedély kieszközlése után I. Eerencz József alapítvány név alatt kezelje.))

• Ezt a javaslatot az igazgató választmány egyhangúlag elfogadta.
.■•kegyen ősz királyunk emlékezete áldott s őrizzük meg emlékét hálás kegyelettel!

küldésére vonatkozó reklamácziók is. Kéziratok vissza nem adatnak.
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T A R T A L O M .
I. Ferencz József.
A szél az erdők háztartásában. (Lönkay Antal.)
Boldogult királyunk első zerge vadászatáról.
A völgyzárók halászati hasznosítása. (Simonffy Gyula.)
A sztrichnin az állatok mérgezésénél.
G azdasági ta n á c sa d ó ; A baromfi-tenyésztörzsek összeállításáról.

(Bászel Elek.) -  A nyúlhús eltartása.
K ü lö n /éléi-; Hírek a hadba vonult kincstári erdőtisztekről. — Halá

lozás. — Az Erdészeti Zsebnaptár árának változása.
Az "Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos Szövetsége, közleményei. 
H iva ta lo s  kö zlem ények  , A mozgósítás folytán tényleges katonai szol

gálatra bevonult állami alkalmazottak illetményeinek szabályozása. 
Változások az erdészeti szolgálat köréből.
Előfizetési díjak nyugtázása.
Szerkesztői üzenetek.
T árcza  ; Az öreg rekruta. (Bársony István.)

A szél az erdők háztartásában.
Irta : L o n k a y  A n ta '.

Azzal kezdem — a mint az Ázsia mérhetetlen siva- 
tagjain még ma is történik. — hogy a fékevesztett szél 
ellenállhatatlan erővel felkavarja a kietlen sivatag porát 
s szárnyaira emelve, hatalmas porhegyeket, úgynevezett 
lőszhegveket hord össze s a mit ma óriások erejével épít. 
azt holnap játszi könnyűséggel rombolja szét. De a foly
ton mozgó tömkelegben mégis akad védett hely, mely
nek mélyedéseiben összegyűl az eső és a hóié, vízzel 
itatja, tapasztja az állandósult kis szigetet, míg végre 
gyökeret verhet rajta a sivatag szegény növényzete, mely 
évről-évre helyben elkorhadva, még több nedvesség fel

TÁECZA.

Az öreg rekruta.

Az idősebbik korosztályok behívásakor rákerült u sor 
Paprikás Nagy Pálra is. a kit annak idején «kevesellettek» 
és nem vettek be, mert igen alacsony volt és neín ütötte 
meg a katonamértéket. Most ellenben vagy nem nézték 
a dolgot olyan szigorúan, vagy megnőtt egy kicsit Pál 
gazda ; de bizony bevették és még meg is dicsérték, hogy 
milyen izmos, erős : jó katona válik majd belőle. Hát az 
ilyen szép szó is valami és Xagy Pál gazdnram a «tauglik» 
után büszkébben lépett, jobban kiegyenesedett, mert 
hiszen ily formán «rekmta» volt és erre a gondolatra eszébe 
jutott a fiatalsága, a mikor bokrétás-pántlikás kalapot 
viselt sorozáskor ; ha nem rüstelte volna, most is azt 
viselt volna. E helyett pöezküsen hazalépdelt s megcsípte 
a felesége arezát, összeütötte a bokáját s így szólott: no, 
anyjukom, katona volnék, ládd-e!

Az asszony olyat sikított, mint a páva. Lehet, hogy 
a csipkedés csiklandozta ; lehet, hogy arra gondolt, uii 
lesz, ha baj l e s z h a  úgy jár az ura is, mint a többi, a ki 
vagy sosem kerül vissza, vagy sántán, bénán, örök életére

szívására képes tclevényt halmoz. Azután csekély igényű 
cserjék jelennek meg, melyek beárnvékolásukkal mind 
több és több nedvességet kötnek meg, végül messze 
földről hozva, lágy lombfák és fenyők magvait veti el a 
szél s a kis erdő lépésről-lépésre hódítva a sivatag terü
letéből századok vagy ezredek múlva forrásokat, pata
kokat és folyókat tápláló hatalmas erdőséggé növekedik 
s áldásthozó tényezőjévé válik a vidéknek, melven már 
az ember is megtelepedhetik, hisz a sivatag őserejű tala
ját csak öntözni kell, hogy az emberi munkát csodás 
termésekkel jutalmazza. Csakis ásóval, kapával dolgozva 
s kisebb-nagyobb gátakat emelve és árkokat húzva, ta
nult mérnököknél jobban értik az öntözést a sivatag 
egyszerű lakói, de a föld művelésével csak addig terjesz
kedhetnek inig a víz elér s a földmlvelés határán az ember 
magasságnyila megnövő luczernástól egy lépésnyire kiet
len sivárságban mint határtalan tenger terpeszkedik a 
sivatag.

De térjünk haza egy hatalmas ugrással erdőkoszo- 
rúzta drága honunkba, mely felett hajdan viharos tenger 
hullámzott s mely évezredeken át lassú átalakulással 
lett tej jel-mézzel folyó Kánaánná, de a hol a természet 
munkáját emberi tudással segítve még ma is jelentékeny 
kiterjedésű futóhomok területeket kell erdőtelepítéssel 
törve meg a szél mozgató erejét a kultúra javára meg
hódítanunk és hasznosítanunk.

Nem kell azonban azt hinnünk, hogy csak a szél 
mozgató ereje emel hegyeket ; sőt ellenkezőleg a legtöbb 
hegy a föld izzó belsejében időnként támadt forrongások
nak köszöni létét, vagy azáltal, hogy belső erők csak 
felemelték a föld sík felszínét, vagy azáltal, hogy nemcsak

nyomorékon. Szerencsére Pál gazda nem volt érzékeny 
természetű, cseperedő virágszál leányát, Juliskát, előszó
lította (tizenhetedik évében volt már a szentem), annak 
is dicsekedett. A kisleány alig várta, hogy «mundérban» 
lássa apját, a kinek a vidámsága megnyugtatta a dolog 
veszedelmetlenségére nézve, hisz az ilyen öregedő csontot 
már csak itthon hagyják kaszárnyaőrzőnek, hogy a többit, 
a fiatalt, akár egy szálig elvihessék.

A mikor az «öreg» (még nem volt egészen negyvenkét 
esztendős) «bevonult)), olyan iszákot czipelt magával, a 
melyben vagy egy hétre való mindenféle jó volt ; pogácsa, 
szalonna, fehér kenyér, bélés, egy pár sült csirke, hagyma, 
só. paprika, keményre főzött tojás, jóféle törkölypálinka, 
meg egy pár üveg magatermesztette fáintos borocska is.

— I tt volnék! — mondta az őrmesternek, a ki az 
öreg rekrutákat sorakoztatta, de mindjárt nagyot is nézett 
ám, mert megösmerte az őrmesterben a Kányáék Janiját, 
a szomszéd faluból, a ki a háború előtt egyre az ő portája 
körül settenkedett volt • és mindaddig ott forgolódott 
minden adandó alkalommal Juliska mellett, a míg Xagy 
Pál uram nyíltan meg nem mondta neki, hogy fel is út, 
le is út. kár koptatni a talpat. Juliskát nem őneki szánták. 
(Persze, szegénysorsú legény volt Kánya Jani. ámbátor 
csinos, eléggé dolgos is, de földhöz ragadt.) A kisleány 
pityergeti egy kicsit, a mikor megtudta, mi történt, de
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felemelték, de ii hegy tetejéből tüzes lávát okádva, ezen 
lehűlés után sziklasziláid anyagból, hegyhátakat, magas 
fensíkokat, s összefüggő hegyvonulatokat alkottak. A ha
zánk területét is hajdan elfoglalt tenger partjain ilyen 
fenső forrongás ütött léket, melyen át a tenger vize el
folyt s ilyen benső forrongás emelte fel hegyeink nagy 
részét. A kialakult láva és szikla tömegeket a szél és nap
kiszárította, az eső és jég megrepesztet'te, hasogatta, 1 

helyenként megindult a mállás, apró törmeléket és port 
képezve, de a szél sem maradt tétlen : délnyugati szelek 
páratelt meleg levegővel bírókra keltek a száraz hideg 
északi és keleti szelekkel, a birkózás óriási viharokat 
szült, villámok csapása verte, szakgatta a .kopasz sziklá
kat, áradat sodorta az elmállott törmeléket, mely hatal
mas erővel horzsolta a kisebb nagyobb lejtőket, völgye
ket szakgatott a lomhán, tömegesen fekvő magaslatokba. 
De ború után derű, az összehordott kiszáradt törmelék 
porát ismét csak a szél szórta széjjel, megtöltve vele a 
sziklák hasadékait, hogy alapot adjon a szintén általa 
vetett növényzetnek.

Ezek a természeti jelenségek most is, szemeink láttára 
alakítják, módosítják a föld felületét, de egy-egy nagyobb 
szabású átalakító munkájukat csak évszázadok vagy év
ezredek múlva fejezik be. Hegyeink a régmúlt időben 
sokkal magasabbak voltak, de az idő vasfoga folyton 
rágja, marja őket, míg majd az idő végtelensége folya
mán a tengerbe nem sodródnak s a tenger vizét kiszo
rítva. ott fognak földségeket alkotni.

De nézzük erdeinket jelenlegi állapotukban s figyeljük 
meg a szél alkotó és romboló hatását, a mint az hegyen
völgyön jelentkezik.

Sűrű, zárt erdőt tarolnak a szorgalmas favágók, súlyos 
fejszecsapásaik alatt egyre-yjásra dőlnek a százados óriások 
s az erdő sötétségét az éltető napvilág meleg-fénye vált ja 
fel. A szellő, mely eddig a büszke törzsek koronáját bó- 
longatta, most szabadon játszik a vágásterület porában. 
Alig látunk egy-egy zöld növénykét az árnyas erdő he
lyén, csakis ott húzódhattak meg félénken, a hol az erdő 

■■sűrű menyezetének egy-egy hézagján a napfény átszű
rődhetett ; de most, hogy a szél járása szabaddá lett, 
a szomszédos területek növényzetének milliárd magjait 
hozza szárnyain, hogy a tar vágásterület kopasz talaját 
bevesse s ezzel kiszáradástól óvja. A következő év tava
szán tarka köntöst ölt. magára a meztelenre vetkőzhetett 
erdei föld, a merre csak nézünk, mindenütt pazar pompa 
tündöklik, méhek gyűjtik a virágkelyhek mézét, rova
rok zsongnak mindenfelé, táplálékot keresve magoknak s 
s táplálékot nyújtva kedves éneklő madarainknak. 
Nyáron zamatos eper illatozik s duzzadó bogvójú málna s 
hamvas szeder bolongat hivogatóan.

De a vágás talajának, az erdőtalajnak, az a hivatása, 
hogy ra jta  ismét erdő telepedjék meg. A szél mindenek
előtt elveti a lágylombfák, a berkenye s egyéb fák apró 
magvait, azután komolyabb formában jelentkezik az 
erdő telepítése a juhar, kőris, szil, gyertyán és különböző 
fenyők szárnyas magjainak elvetésével. A szél, bár csak 
évtizedeken át, festői elegyes erdőt nevel, segítségül 
híván a madarakat is, melyek a szélnek nehéz magvakat 
vetik el. Ily módon, a természet örök törvénye szerint 
keletkeznek a legszebb, legegészségesebb s a legellent- 
állóbb erdők, a melyekben minden fanem a neki legmeg
felelőbb helyet foglalja el. A türelmetlen ember azonban.

gverekebb volt még, semhogy így ne találta volna jónak, 
a hogy a szülei akarták. Jani nagy búsan ment arrább és 
éppen jókor következett a háború, hogy a kedvére való 
kát onaéletbe visszakerülhessen.

Nagy Pál meghökkent. Egészen másképpen festett 
most Kánya Jani, mint akkor ; a félkarját nehezen emelte, 
a mellén érdemrend volt, az arcza komoly, szigorú, kato
nás. Mindjárt tudni lehetett, hogy már a harcztérről jött, 
mint sebesült, a kinek itthon úgy veszik hasznát, a hogy 
éppen lehet s a ki alkalmasint megint a frontra kerül, ha 
elmúlik a baja és meggyógyul. Azon gondolkodott Nagy 
Pál uram, hogy ne nyujtson-e kezet, hátha illenék tisztes
ségből; próbálta is egy kicsit, de az őrmester úr nem 
vette azt észre. Csak rákiáltott szigorúan : hol van a be
hívója, a könyve? Miért nem jelentkezett már tegnap? 
Itt kellett volna lenni!. . .

— Xono, — morgott halkan Nagy P á l ; azt akarta 
még mondani, hogy : de henczegsz no. De az őrmester 
lódított rajta egyet s elvette az írást, betaszította a többi 
közé, a rekruták sorába. Becsukatom kendet ! mondta 
mérgesen.

— Szépen vagyunk, jól kezdődik, — gondolta Nagy 
Pál, de már csak hallgatott. Megértette, hogy itt nincsen 
barátkozás, végigvárta, a míg a beosztását megkapta s 
a mundért kifaszolta, azután beöltözve jelentkezett az

őrmester ú rnál: őrmester úrnak jelentem alás-
sa n ! . . .

Kánya Jani végignézett rajta. Jól van, elmehet kend, 
majd lesz kendre gondom. Ezt úgy mondta, olyan tekin
tettel, hogy Nagy Pál uramban bizseregni kezdett a titkos 
aggodalom. — Ejha, — gondolta, — lesz rám gondja! 
No lám! . . . Mit kéne cselekedni? . . .

Az ajtóból hirtelen visszafordult. — Te Jani, ne izélj, — 
kezdte majdnem alázatosan. De az őrmester a szavába 
vágo tt: vigyázz 1 hátra arc! in-dulj! Nagy Pál ezt meg
értette, ámbár még nem részesült alapos kiképzésben. 
Engedelmeskedett. Mit is tehetett volna? De meg nem 
állhatta, hogy — bár háttal fordulva — az őrmesternek 
legalább ennyit ne mondjon : az iszákoni tele van minden 
jóval, a mikor bejöttem, elrekvirálták tőlem ; kerítsd meg 
Jani, oszt csinálj vele, a mit te  akarsz.

Sóhajtott hozzá és kiment. Délután megkapta az iszák- 
ját üresen. Az őrmester annyit sem mondott : no, ez jó 
volt. Hanem másnap ott volt, a mikor a káplár «egzecéroz- 
tatta» az öreg ujonczokat. Bászólt a káplárra : vigyázni 
kell arra a bundásra, ni! (és Nagy Pálra mutatott) lusta, 
mint egy bivaly, fürge mozgásra kell tanítani ; vissza-kozz I 
egy-kettő, egy-kettő, állj 1

így ment napról-napra, hétről-hétre és a mikor a 
futólépésre került a sor, akkor Nagy Pállal háromszor is
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kinek jelszava: az idő pénz! nem elégszik meg a termé
szet lassú, de biztos eredményű munkájával, hanem a 
vágás helyén, még mielőtt a szélvetette növényzet elha
talmasodott volna, önző számítással, hogy csakis értékes 
fája legyen, egyszerű erdőt nevel, egyenruhába bujtatja 
a hegyeket, pedig legjobban tenné, ha a természet ujj- 
mutatását követve, elegyes erdőket nevelne*’

A természet is nevel nagy kiterjedésű elegy etlen er
dőket ott, a hol a fanem igényeinek a talaj, az éghajlat, a 
napnak, különösen pedig a szélnek való kitettség, minden 
tekintetben megfelel.

A szél, mely játszadozó szellőből tomboló orkánná 
növekedhetik, a völgyek mentén épen úgy folyik, mint 
a víz, a hol akadályokba nem ütközik, simán, minden 
károsítás nélkül folyik partjai, a hegylejtők között, de 
ott, a hol a völgy iránya megtörik, vagy a hol hirtelen 
kiemelkedő magaslatok állnak, a hol a völgy kétfelé 
válik, a szél annál nagyobb erővel ragad bele az útjába 
álló hegyek üstökének, minél nagyobb sebességgel szá
guld a völgy torkolata vagy a hegyek teteje felé, mely 
utóbbi helyen szintén romboló erővel ömlik át a másik 
völgybe.

Oly helyeken, a hol a szél a természet törvényeit 
követve, hagy kiterjedésű egynemű erdőket vetett, nem 
egyszer tapasztalhatjuk, hogy az uralkodó szélnek kitett 
magaslatokon és oldalakon más, a szélnek sikeresebben 
ellentálló fanemek díszlenek, így nagy kiterjedésű lucz- 
fenyvesekben jegenyefenyő-, vörösfenyő- vagy blikkből 
álló szigeteket találunk. Az első vetéskor a szél bizonyára 
ide is luczfenyőt vetett, de később a Sekélyen gyökerező 
luezfenyőt. kitépte, hogy erősebben gyökerező fáknak

adjon helyet. Mint előbb is említettem, a természet mun
kája lassú, évszázadokra vagy évezredekre kiterjedő 
alkotás, rombolás s a romokon új erőteljesebb élet meg
teremtése s egy olyan megrögzített helyzet, mely az 
adott viszonyok között a legtökéletesebb. Az erdőgazda 
akkor jár el a leghelyesebben, ha erdő telepítéseiben a 
tökéletes helyzethez alkalmazkodik, mert Isten rendelése 
szerint működő nagymesterünk, a természet semmit 
sem tesz indokolatlanul, parancsoló szükségesség nélkül. 
Ha erdő telepítéseink alkalmával a természet örök, 
megalkuvást nem ismerő törvényeit nem követjük, 
boszuló eleme a szél halomra dönti fáradozásaink gyü
mölcsét akkor, a mikor még nem arathattunk. Az ember 
kapzsisága, mely számító szorgalmát' csillogó aranyak
ban akarta felváltani, fillérekkel lény télén majd meg
elégedni, vagy ráfizetni kénytelen a rossz üzletre; mert, 
ha a szél döntése megindul, ott is dönt, a hol különben, ha 
pusztító erejét erős gyökérzetű faállományok tartották 
volna fel, nem döntött volna s a nagy széldöntéseket 
azután nyomon követi a rovarfalás, mely a még fenmaradt 
erdőrészletek életerét vágja el.

Az erdők élete századokra terjed, egyes embernek 
lehetetlen azt keletkezésétől letárolásáig megfigyelni, 
csak helyi tapasztalatok támogathatnak minket abban, 
hogy a fanemek választásában és elhelyezésében durva 
hibákat el ne kövessünk, hogy például magas hegységi 
luczfenyőhöz, hol és milyen magasságig elegyíthető a 
jegenyefenyő és a bükk a nélkül, hogy a luczfenyőnek 
ártana s hogy megtudjuk állapítani a határokat, a meddig 
a bükköt és a jegenyefenyőt, a fagy, a talaj és hőmér
séklet iránti érzékenysége alkalmassá teszi a luczfenvővel

megfuttatták a két perczet, mert hát «lusta volt, mint a 
bivaly». A káplár teljes mértékben az őrmester úr kedvére 
képezte ki Nagy Pált , a ki azt írta  haza, hogy még gyerek
kori lapdázásakor sem futkározott annyit és hogy egészen 
karcsúvá lett. De tudom is, hogy miért! tette hozzá el
keseredve és lecsapta a pennát. -

Mindezt idáig még csak elszenvedte valahogy, hanem 
a hányszor munkára kellett kirendelni az ujonczok közül 
valakit, a napos altiszt sosem feledte ki abból Nagy Pált. 
Még kaszárnyát is súroltattak vele és a favágásnál is segí
tenie kellett a százados úr számára. — Hm, hm, — düny- 
nyögött magában, ezen segíteni kéne; tűnődött, ne men
jen-e panaszra ; de ki ellen? az őrmester keze volt minden
ben, a nélkül, hogy az őrmester maga cselekedte volna. 
Utóbb még megbüntetik, csakugyan becsukják. Iszen 
volna egy módja, az bizonyos, de azt most már mérgében 
sem akarná, hogy ez a komisz Kánya Jani végül a markába 
nevethessen. A mikor azt gondolta «komisz», maga is meg
hökkent. Lehet az komisz, a kinek a mellén vitézségi 
érdemrend fityeg?!.Visszavonta. Hanem hát nem jó ember, 
no, mert nyilván bosszút áll most.

És a mikor ezen tovább tűnődött, akkor meg megint 
csak más ju to tt eszébe, az, hogy lám, ’iszen háború van 
és a ki bírja, az marja. Vájjon kérdik-e az ellenséges népek, 
mi illik, mi szabad, mi tetszik minekünk? ’lszen ha a

muszka idáig juthatna, elpusztítana mindent, hogy ko- 
kövön nem maradna és akkor olyan rettenetesség is tör
ténhetne, hogy azt az édes, szép kisleányt, azt a Juliskát 
valami kozák ölelgetné! Felordított erre a gondolatra. 
Hirtelen visszatért a képzeletével, ide az őrmesterhez, 
Kánya Janihoz, a ki magyar, a ki hős katona, akármilyen 
földhöz ragadt is, a ki már ontotta a vérét a hazáért és 
a ki talán éppen azt a kutyafejű kozákot vágta agyon a 
harcztéren, a ki ha idáig bír jutni, az ő Juliskájára vetett 
volna szemet, emelt volna kezet. Elborzadt és valami 
különös, eddig még nem érzett hálát kezdett érezni Kánya 
Jani iránt, a kinek a jóvoltából mindennap megfuttatták.

— Igaza van, — mormolta, — ’iszen nem akartam 
neki adni a kisleányomat, pedig szerették egymást, láttam 
én azt. Most aztán futhatok! Nem futok! — tette hozzá 
elszántan és erős akarattal. — Nem futok én, majd meg
találom én annak a'módját.

Nem sokat gondolkodott, sietett az őrmesterhez, a ki 
éppen a századszobában foglalatoskodott és magában 
volt. Hogy ne legyen kénytelen «koinédiázni», szalutálni, 
kint hagyta a sapkáját, meg az oldalfegyverét, bizalma
san toppant be, ezzel a kiáltással: — Te Jani, ne haragudjál 
már, no!

Az őrmester sejtette, hogy ezután még egyéb is követ
kezik ; volt annyi esze, hogy el ne rontsa azt, a mi maga
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való elegyítésre. A lucz- és erdei fenyó' különböző igé
nyekkel lépnek fel a talaj és a világosság tekintetében, 
magassági növekedési viszonyaik is különfélék, mégis 
vannak termőhelyek, a hol a luczfenyő és az erdei fenyő 
fiatal koruktól egészen a vágatási korig együtt jól növe
kednek.

Minden fanem természetes úton felújítható. Általá
nosan mondhatjuk, hogy a fanem és a felújítási mód 
megválasztásában alkalmazkodjék az erdőgazda a ter
mészethez, tehát a hol bükk, jegenyefenyő, tölgy, vörös
fenyő stb. természetes úton előfordul, ugyanazon a helyen 
magavetés útján ugyanazokat a fanemeket nevelje; 
ebben segítségére lesz a természet rettegett eleme a szél 
is, mely a természet törvénye szerint időnként azért is 
olyan erős, hogy nehezebb magvakat is szállíthasson s 
így nagyobb területeket bevethessen ; de a szél hozza a 
tenger felől a sűrű esőfelhőket, melyeknek jótékony 
esője megtermékenyíti, zsengő életre kelti a bevetett 
vágást.

Ültetésnél is az erdészeti gyakorlatban az egyes és 
soros ültetést mindinkább felváltja a csoportos ele
gyítés.

A csoportos elegyítésnek alap ja: hogy minden fanom 
a természet által számára kijelölt területen a saját nembeli 
egyedek csoportjában növekszik a legjobban. Csoportos 
ültetéssel és elegyítéssel védekezhetünk legbiztosabban a 
szél romboló hatása ellen azzal, hogy a szélnek kitett 
élekre és magaslatokra mélyen gyökerező fanemeket 
ültetünk.

magától kezd megjavulni. Csöndes szóval mondta : — 
üljön le Nagy Pál uram, mi kéne, ha vóna?

Az öreg ujoncz megkönnyebült. Ez már más hang 
volt, így már lehet beszélni mindenről, ebben nincs meg
alázás. Köszörült egyet a torkán.

— Hát kedves Jani öcsém, nem jól volt úgy, a hogy 
volt, nem ösmertelek akkor eléggé, nem tudtam, hogy 
hős vagy. Most hát engedj meg, ne haragudjál rám. Le
gyünk jó barátok.

— Miattam lehetünk, de ha csak fegyverszünetet sze
retne kend gazd’uram . . .

Nagy Pál megértette, közbevágott: — Nem a ’, ha már 
én kezdtem, akkor én is folytatom. Világosan beszélek: 
tudom, hogy Juliskának is fájt akkor a szive, no, de ne 
fájjon ezután. Úgy látom, ember vagy magadért minden
képpen . . .

— A háború után nekem adja kend? — harsant fel 
Kánya Jani.

— Neked hát, ebadta! megbecsüllek vele, a magyar 
hősnek adom ; is t’ úgyse, neked adom, no! Oszt most már 
elég is legyen abból a futásból, mellesleg.

Az őrmester nevetett. — Persze, hogy elég volt. ’lszen 
már jól mozog kend, fürge kend, mint a esik, katonának 
ez kell. Hogy kergethesse az ellenséget, tudja-e?! No, mer 
ezer’ . . .

B oldogult k irályunk e lső  zerge  vadászatáról.

1913 deczember hó 2-án volt hatvanötödik évfordulója, 
hogy Ferencz József az osztrák trónra lépett és átvette az 
uralkodást. Ebből az alkalomból az «Über Land und 
Meer» német képeslap ünnepi számot adott ki, a melyben 
hivatott tollú írók írtak czikkeket Európa legtiszteltebb 
uralkodójáról, házáról és az általa annyira kedvelt csá
szárvárosról, Pécsről. Különösen érdekes és az uralko
dóra nézve jellemző ebben dr. Schnürer cikke, melyben a 
királyról, mint szenvedélyes vadászról emlékezik meg s 
a melyben annak a bizonyítására, hogy mennyire testes- 
től-lelkestől igazi vadász volt királyunk már gyermek
korában is, idézi a magán- és családi levéltárban megőrzött 
iskolai füzetekből az akkor még fiatal főherczeg egyik 
dolgozatát, a mit 1843-ban írt. A feladványt a főherczeg 
tanára utasítására írta a magas Schrotton tartott 
zergevadászatról, a melyben ő is résztvett s ez volt első 
efféle szereplése.

«Már régóta örömmel néztem elébe ezen érdekes 
mulatságnak, mert még eddig sohasem vettem részt 
zergevadászaton. Erős is volt a reményem, hogy elérem 
leghőbb vágyamat és sikerül egyet a nemes állatok közül 
leteríteni.» A tulajdonképeni vadászatról és annak le
folyásáról pedig a következőket í r t a :

— Állásomból a sűrűn álló fák és bokrok miatt a 
szomszédos állásig nem láthattam. Egy hosszú órai 
várakozás telt el, miközben feszült kíváncsisággal tekint- 
getten a balról elterülő hegységre, de semmit sem vettem 
észre. Végre felhallatszott a hajtők lármája és öröm- 
sikoltása, a mely sokszorosan viszhangzott a hegyekről,

Azt a kutyafáját, én kergetem is! — kergetném, - - 
javította ki magát csöndesedő szóval. Irigyellek ám Jani! 
teringettét, de szép is lehetett, a mikor azt a medáliát 
kiverekedted. Hogy is volt az, mondjad!

Jani vállat vont. Tudom is én. Nem tettem én egyebet, 
mint a mit muszáj volt. Nem érdemes arra sok szót 
vesztegetni. Mindnyájan azt tettük. Kend is azt te tte 
volna.

— Azt én! — ujjongott Nagy Pál. — Igazad van 
Jani, de jól ösmersz. Hej, ha most volna egy pár pohár 
honink, ennek az örömére . .  .

— ’lszen van, mondta az őrmester, — a szalonnát, 
pogácsát, bélest, csirkét bizony megettük a kend iszákjá- 
ból, de a bora nem volt romlandó, abból kendnek is hagytam 
egy üveggel; nem vitt rá a lelkiismeret, hogy még csak 
meg se is kóstolhassa.

Felállott és a ládájából előszedte a rejtett borocskát.
— Nem hittem, hogy ilyen derék becsületes ember 

vagy Jani öcsém, — mondta Nagy Pál rekruta meghatot
tam — Hát most aztán szivemből is mondom, hogy 
a tied lesz Juliska. A tiéd lesz, csak a háború en
gedje.

Ittak  egyet, azután összeölelkeztek.
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majd nemsokára hét zergét pillantottam meg, a mint a 
hajtok zajától megrettenve iparkodtak a hegy felé és 
utóbb a visszhangtól megrettenve, hatalmas szökésekkel 
iramodtak vissza egyenest a vadászállások felé. A zergék 
eközben, számban is megszaporodva, egyre közelebb 
jöttek, már el is dördült nehány lövés, már hallottam a 
rohanó állatoktól meglazított kövek gurulósát s figyelmem 
egyre feszültebben irányult rájuk, mert óhajom, hogy 
egyet legalább leteríthessek, közel látszott lenni a megvaló
suláshoz. Már a szomszédom is te tt egy lövést s mivel 
hallottam a halasztót közelről zörögni, óvatosan fel
húztam fegyverem ravaszát, a mire lenge szökésekkel 
egy zerge jelent meg előttem a meredek felőli oldalon. 
Vártam egy kissé, míg közelebb jön s jobban lövésre áll. 
ám a zerge e közben hirtelen eltűnt az erdő bozótjában. 
Vártam türelmesen tovább s egyszerre csak egy hatalmas 
bak tűnt fel a távolban. Pár pillanatra rá közvetlen 
előttem az állat egyszerre megállt. És ekkor elsütöttem 
a fegyveremet s a nemes állatot találva, az a meredek 
gödörbe bukott. Óriás, szinte leírhatatlan volt az örömöm, 
hogy régóta óhajtott kívánságom beteljesedett s annyira 
meghatottnak éreztem magam, hogy nem is gondoltam 
arra, hogy még több zerge is jöhet lövésre, hanem vadász- 
legényemmel fenyőágra akasztottuk a vadat s bizonysá
gául, hogy zergét lőttem, tollas zöld kalapot tettem a 
fejemre, a mit minden zergevadász visel. Öt vadász öt 
zergét ejtett el, a mi nem nagy eredmény akkor, mikor 
kilencz puskás vonult ki s harmincz zerge került a hajtásba. 
Három zergét hamarosan ki is terítettünk, a hiányzó 
kettőt azonban kutyákkal kellett előkérestetnünk a 
szakadékok bokrai közül.

A völgyzárók h alászati hasznosítása .
Irta: Simonffy Gyula. (Folytatás.)

A varsát lehet mindenütt alkalmazni, a hol hozzáértők 
vannak. A varsát helyesen felállítani nehezebb, mint az 
eresztő- (tükör-) hálót. Valóságos «kunszt», éles megfigye
lés, gyakorlat és ügyesség szükséges hozzá. Elsősorban a 
halak vonulásának útjait kell kitapasztalni. A varsa kva- 
litative (minőségileg) a tükörhálónál jobb eredményt szol
gáltat, mert benne a halak mind életben maradnak. A fo
nalból készült varsát jobbnak találták, mint a drótból va
lót. A varsákat rendesen éjjelre helyezik ki, reggel pedig 
felszedik. A Verse-völgyzárónál — a hol a varsázáshoz 
igen jól értenek — a szárnyas varsákat a völgyzáró meder 
felső részén, közel a patak torkolatához helyezik el csónak
ról rudak segítségével olyan mélyen, a mint az csak lehet
séges. A varsa szája a patak -felé van fordítva s ügyelnek 
arra, hogy a varsák szárnyai — nehogy előttük vagy mel
lettük a halak elmenekülhessenek — egymást érjék. A var
sák jobb és kényelmesebb elhelyezése végett ajánlják, hogy 
az említett helyen a medret mindenféle lomtól, fatuskótól 
stb. meg kell tisztítani vagy hogy a varsák elhelyezésére a 
mederben lapos, hosszú árkokat ássanak ki. Varsával mind
addig lehet halászni, míg az időjárás engedi. Miután a var- |

sában fogott hal épségéből és frisseségéből semmit sem ve
szít, a varsa alkalmazása különösen ott lesz indokolt, a hol 
rendes fogyasztás nincs és így a halat raktározni kell, to
vábbá a hol anyahalakat fognak ikratermelés czéljából. 
Természetes, hogy az említett esetekben haltartókról is 
kell gondoskodni. Ilyenek létesítésére rendszerint bőven 
van alkalom akár a völgyzáró gátfala alatt, akár a völgy
záró valamely mellékvölgyében, ha a völgyzáró egy ré
szét gáttal elrekesztjük, vagy akár függetlenül a völgyzá
rótól, bármely forrás vizét felfoghatjuk ilyen czélra.

A völgyzáró halászathoz Eberts és Huppertz ajánlották 
még a Rajnán használni szokott ú. n. oAnkerknileo-1. Ez 
pgy 8—85 m. hosszú. 4 m. magas háló 8—10 m. széles nyí
lással. A nyílás a folyó sodrával szembe néz és a háló úgy 
működik, mint a varsa. Tapasztalatok azonban eddig énről 
a készségről a völgyzárókban nincsenek.

A dobóhálót (pendelhálót) eddig még csak az ürít 
völgyzáróban alkalmazták. Az eredmény elég jó — de 
rosszabb a tükörhálóénál.

Az eresztő- (tükör-) hálón és varsán kívül a völgyzáró- 
halászatnak 3-ik jelentékeny eszköze a húzóháló (kerítő
háló vagy gyalom). A használni szokott húzóháló hossza 
100 m., magassága 15 m., közepén egy 7 m. hosszú, zsák
alakú részszel. A szembőség 32, a zsák vége felé 15 mm.* 
Anyaga kenderfonal. Az alsó és felső ín lószőr, felül parafa
úszóval. A kerítőhálóval, a hol eddig alkalmazták, a hol a 
kezeléséhez értettek és a hol alkalmazását a. talajviszonyok 
megengedték, általában jó eredményt értek el. A ponty- 
féle halak közül többfélét kerítőháló nélkül fogni sem lehet. 
Ez a háló alkalmas nagymennyiségű halnak sértetlen ál
lapotban való kifogására. A hozzáértőket nevelni keli és 
pedig vagy a tókezelőket küldjük el a hivatásos halászok 
mesterségét elsajátítani, vagy hivatásos halászokat hívunk 
a völgyzáró évi lehalászásához, a mely alkalommal, ha a 
tanulók többen vannak, halászási tanfolyamot tarthatunk. 
A kerítőháló alkalmazásának másik fontos feltétele az, 
hogy a talaj felszíne a halóhúzást ne akadályozza. Vissza
maradt gályák, a tuskók, nagyobb kövek és egyenetlensé
gek akadályozzák a háló húzását. Ez okból kifolyólag a 
tuskókat s nagyobb köveket már a völgyzáró építése al
kalmával el kell távolítani és a medret ki kell egyengetni. 
Az elegyengetés, a nagy költség miatt, nem terjedhet a 
meder egész területére, hanem annak csak azon részeire, 
a melyek a lehalászásra (a tanya vetésére) alkalmasak. Kü
lönösen alkalmasak ilyan czélra a szelíd lejtőjű mélyedé
sek, az annakelőtte rétes völgyek, illetve erdei rétek (tisz
tások), a melyek a lejtőn feküsznek. Ezeket a helyeket a 
völgyzáró helyszínrajzán jellel, a parton pedig megfelelő 
csóvával látjuk el, hogy felkeresésük minden időben köny- 
nyűszerrel történhessen.

Egyéb általános javaslatok.

A mint tudjuk, az ivarérett pisztrángféle halak a faj- 
fentartás ösztönét követve, íváskor a folyó (patak) fel
sőbb szakaszai felé vándorolnak és onnan az ívás befejez-

* Ára 400— 500 márka.
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tével eredeti tartózkodási helyükre, a mélyebb vizekbe tér
nek vissza. A felsőbb szakaszokon kikelő ivadék növeke
déséhez képest szintén lejebb és lej eb b vándorol. A halak 
ezen életműködésén és sajátságán alapszik az a halgazda
sági szabály, hogy a völgyzáró (vagy bármely természetes 
tó) a vele összefüggésben levő patakhálózattal együtt le
hetőleg egységesen míveltessék. A miből az következik, 
hogy pisztrángos völgyzáróknál okszerű halgazdaságot és 
üzemet feltételezve, a tulajdonosnak igyekezni kell a táp
láló patakokban gyakorolható halászati jogot is vétel vagy 
hosszúlejáratú bérlet útján megszerezni. A völgyzáró hal
állományának fennmaradása legtermészetesebb módon a 
patakokból bevándorló ivadékhalak útján megy végbe. 
A patakokban lévő ezen természetes halszaporulatot a 
szükséghez képest megfelelőszámú mesterségesen keltett 
ivadéknak a patakba való helyezésével egészíthetjük ki. 
Ha már most a tápláló víz és a völgyzárón gyakorolható 
halászati jog nincs egy kézben és ha a völgyzáró a torkolat
nál nincs elzárva, megeshetik, hogy ívóhalainkat az idegen 
patakokban összefogdossák és ezáltal a természetes hal- 
szaporulat jelentékeny értékétől esünk el. Ugyanerről mon
dunk le akkor is, ha a völgyzárót a pataktörkolatnál el
zárjuk, mert ez esetben ivarérett pisztrángjaink a völgy
záróban meg sem ívnak, vagy ha megívnak, akkor a le
rakott ikra és a kikelő zsenge ivadék léte nincs biztosítva. 
Ilyen esetben a természetes halszaporulat mesterséges pót
lásáról kell gondoskodni, noha joggal mondhatjuk, hogy a 
természetes szaporulat nélkül a salmonidás völgyzárók hal
gazdasága legtöbb esetben igen költséges és nagy rizikóval 
járó lesz.

Előfordul, de különösen ott, a hol az orvhalászat na
gyon elterjedt, indokolt is, hogy a patak a torkolatnál a 
felfelé vonuló ívó (anya-) halak elől megfelelő berendezés
sel elzáratik. Indokolt lehet ez még akkor is, ha kizárólagos 
tulajdonosai vagyunk a környékbeli összes halászati jogok
nak. Ez utóbbi esetben a patak hálózatát csupán ivadék
kihelyezésre használjuk.

Az előadottakkal kapcsolatban meg kell jegyeznünk 
azt, hogy ha a természetes szaporulat biztosítva is van szá
munkra, ez egyedül a legtöbb esetben nem elegendő a völgy
záró teljes gazdasági kihasználásához, hanem e czélból azt 
mesterségesen nevelt ivadékkal kell népesíteni. A mester
séges halasítás azonban, mint a hogy ez a westfaliai völgy
zárók előbb közölt kimutatásából kivehető, aránylag — az 
elért eredménynyel szemben -  igen költséges és így semmi 
sem lehet reánk nézve fontosabb, mint a/, hogy eme költ
ségeket redukáljuk, illetve, hogy e halasitást olcsóbbá 
tegyük.*

E czélból lehetőleg minden völgyzáró mellett költő
házat és ivadéknevelőtavakat kell létesíteni. A költőház 
létesítése völgyzáróknál rendszerint nem okoz semmi ne
hézséget s az aránylag kevésbe kerül. Majdnem minden 
völgyzárófal aknájában, az alagcsöveken keresztül áram
lik annyi víz, a mennyi a szükséges ikramennyiség kikölté-

* Ez főkép a németországi viszonyokra nézve áll, a hol úgy 
a zsenge, mint az egynyaras ivadéknak rendes piaczi ára van. 
Nálunk erről 1—2 esettől eltekintve, alig lehet szó. Kereslet nincs, 
pisztrángos tógazdaságaink legfeljebb a kivitelre dolgozhatnának.

sóhoz bőségesen elegendő. Ilyen helyen a vizet szűrni sem 
kell, mert az már meg van szűrve, a sötétség kellő, a hő- 
mérsék egyenletes.

Elegendő az alagcső vizét egy hosszú csatornába te
relni, a mely csatorna nyílásán keresztül az előtte elhelye
zett költőedényekbe osztjuk szét a vizet.

A költőhelyiségben kikelt zsenge ivadékot — megfelelő 
feljettség mellett — a patakok felső szakaszaiba helyezzük 
ki. Ezt az eljárást követjük mindig, ha a patakhoz fűződő 
halászati jog a völgyzáró tulajdonosának birtokában van. 
A hol nem ez az eset, vagy a hol az orvhalászat gyakori, 
o tt nem lesz elegendő csupán zsenge ivadékot nevelni — 
mert azt a völgyzáróban számtalan veszély fenyegetné — 
hanem ivadéknevelőtavak létesítése által egynyarasokról 
is kell gondoskodni. Ivadéknevelő tavat még o tt is létesí
tünk, a hol költőhelyiség nincs, mert kevesebbe kerül a 
zsengét egynyarassá nevelni, mint kész egynyaras ivadé
kot vásárolni. Völgyzáró közelében szintén nem lesz nehéz 
ivadéknevelőtavakat létesíteni. A völgyzáró alatt, vagy a 
völgyzáró mellék völgyében alkalmas hely rendszerint bő
ven kínálkozik. Hogy a zsenge ivadékot mesterséges táp
lálék (takarmány) nélkül neveljük-e fel, ez függ egyrészt 
az ivadéknevelótavak nagyságától és jóságától, másrészt 
a nevelendő ivadék számától. A hol annyi ivadéknevelő
tavat lehet létesíteni, hogy azok egyike mindig szárazon 
állhat és így a talajerő felujulhat, ott az ivadék etetésétől 
bátran eltekinthetünk. A hol viszont a tavak kicsinyek, 
az ivadék száma pedig nagy, ott a mesterséges táplálás 
lesz helyénvaló. Takarmányul sokféle anyagot használha
tunk, de sok esetben sjkerül ez a helyi konyha- és egyéb 
hulladékból is. Thienemann mindazáltal ajánlja, hogy friss 
tengeri hallal soha se takarmányozzunk, mert ezáltal a 
salmonida, féle halak betegségét igen könnyen behurczol- 
hatjuk.*

Végül a völgyzáróhalászat fejlesztése végett szükséges 
volna, hogy a vízjogi, illetve a halászati törvény a völgy
zárót «zárt víznek» minősítse, hogy abban a halászai kor
látlanul gyakorolható legyen.

A sztrich n in  az á lla tok  m érg ezésén é l.

Böhmerle Emil cs. kir. főerdőtanácsos arra a kérdésre, 
hogy a salétromsavas sztrichnin hosszasabb raktározás 
alatt hatékonyságát elveszti-e és hogy ennek a pro
cesszusnak mi az oka, tájékozásul a következőket írja : 

A sztrichnin, mely a ragadozó állatok pusztításánál 
salétromsavas só alakjában nyer alkalmazást a fény és 
a levegő iránt érzékeny kristályokat alkot. Ennek tartós
ságára feltétlenül szükséges a száraz külső levegő és a jól 
záró üvegedényben való tartás. Természetesen nem sza
bad magasabb hőmérsékletre, pl. 100° C-on felül fel
melegíteni. Ha jól záró üvegben, száraz helyen tartjuk  a 
sztrichnint úgy felbomlása nem következik be.

* Nálunk a friss tengeri hal ára és a szállítási költség nagy. 
sága miatt azt takarmányul nem Í3 alkalmazhatjuk.
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Az irodalom feljegyez ugyan panaszokat, hogy a sztrich- 
nin raktározás folytán hatékonyságából veszített, de sem 
ezeknek a panaszoknak a helytállóságát, sem a hatékony- 
sági csökkenés okait nem állapítja meg.

Ismeretes, hogy a sztrichnin és az azzal megmérgezett 
csalétek gyakran a miatt nem vezet eredményre, mert 
a ragadozó állatok a csalétket keserű íze miatt otthagyják 
vagy kiköpik. A sztrichninnek oly gyakran megfigyelt 
sikertelen hatása arra vezethető' vissza, hogy túlságosan 
nagy mennyiség alkalmaztatok, úgy hogy az állat túlerős 
gyomorizgatás folytán az egész mérgezett falatot ki- 
hányja. Ezt különösen macskáknál figyelték meg, de áll 
az más ragadozó állatra is. A megmérgezendó' állat test
súlyának egy kilogrammjára 1 milligramm sztrichnint 
kell számítani. így egy tíz kilós rókának elég, ha a csal
étekbe 0-01 gramm sztrichnint teszünk ötven-, vagy száz
annyi czukorral keverve.

Vadászemberek jegyezzék meg a következőket :
1. Lehetőleg csak tiszta Strychninum nitricumot vá

sároljunk. A ragadozók pusztítására leggyakrabban al
kalmazott sztrichnin-nitrát gyakran nem tiszta és brucin- 
tartalmú. Bár maga a bracin is erős méreg, mégis néhány 
vadász tapasztalata szerint a brucinnal erősen kevert 
sztrichnin-nitrát. ép úgy mint más anyagok hozzátétele 
(pl. Dextrin) által hamisított sztrichnin kevésbbé tartós 
és ezért kevésbbé hatékony is.

2. A kristályokat dörzsöljük szét lehető legfinomabb 
porrá, hogy így a sztrichnin olvadását elősegítsük. Ekkor 
már nem árt, ha a por nyirkos és ragadós lesz.

A ragadozók mérgezésénél a fődolog a csalétek meg
felelő előkészítése, a mit sohasem lehet elég sokszor 
ismételni.

Gazdasági tanácsadó.
A baromfi tenyésztörzsek összeállításáról. Tenyészetünk 

jövendő nemzedéke a tenyésztörzsek mikénti összeállításá
tól függ, mert ha azokat helytelenül vagy egyáltalában nem 
állítjuk össze, mely utóbbit a legtöbb tenyészetben tapasz
talni lehet, olyan tenyészetekben a jövendő nemzedékektől 
nincsen mit várnunk. Szóval a baromfitenyésztés művé
szete a tenyésztörzsek helyes összeállításában rejlik, legyen 
az pepiner- vagy tömegbaromfitenyésztés. A tenyésztör
zsek mikénti összeállításáról már annyiban is érdemes 
megemlékezni, mert annak az ideje már itt van, mivel 
azt akkor kell véglehajtani, a midőn állományunk a vedlé- 
sén már teljesen átesett.

Tenyésztésre mindenkor csak erőteljes és egészséges 
állatokat alkalmazzunk, továbbá küszöböljük ki a küllemi 
hibákkal biró állatokat, úgymint az orpingtónoknál a 
hosszúiábúakat — ezt különösen ajánljuk, mivel mai 
napság már alig-alig lehet mély állású sárga orpingtonokat 
hazánkban látni — a tollaslábúakat, a csapott farúakat, 
a magas farokállásúakat, a hibás tarajúakat, a fehér fül- 
lebernyegeseket, a hosszú tojásdad (varjú) fejjel bírókat 
és a színhibásokat s tb .; végül legyünk még tekintettel a 
tollrajzra is. Ilyen állatokat azért kell kiküszöbölni, mert

ezek a hibák átövöklődnék utódaikra. Továbbá a fenti 
küllemi hibákon kívül az olyan állatkákat is zárjuk ki a 
tenyészetünkből, amelyek valamikor komolyabb betegség
ben szenvedtek, mint pl. baromfidif tériá bán, mert az ilyen 
állatok utódai öröklik az ezen betegségre való hajlandósá
got ; ilyen állatokat legfeljebb csak akkor indokolt a te
nyésztésre meghagyni, ha máskülönben kiváló belső tulaj
donságokkal és kifogástalan küllemmel bírnak, pl. a tyúkok 
igen jó tojók és gondos anyák, a kakasok meg, ha tüzesek és 
jó tojó anyáktól származnak.

A mint már az előbb is említettük, ügyelni kell arra, 
hogy a tenyésztésre megtartott állatok a fajta jellegének 
minden tekintetben megfeleljenek, valamint arra, hogy 
azok edzettek is legyenek, mert elpuhult állatoktól edzett 
utódokat nevelni nem lehet; ez éppen úgy van, mint az 
embernél, hiába edzzük magunkat a páter Kneipp stb. 
módszerek szerint, mégsem leszünk olyan edzettek, mint 
a sátoros oláhczigányok, a kik télvíz idején is a szabadban 
félig meztelenül alusznak, innen van az, hogy egyik-másik 
tenyésztő azon siránkozik, hogy ez vagy a másik nyugati 
fajta baromfi nem olyan edzett, mint a magyar parlagi; 
ez csak téves nézet, mert az a nyugati fajta is éppen olyan 
edzett lesz, mint a parlagi, ha a tenyésztörzsek össze
állításánál is már tekintettel vagyuiík arra és ha továbbá 
azokat generáczióról-generáczióra azokká neveljük.

A tenyésztésre kiválasztott állatoknak kövéreknek sem 
szabad lenniök, mert az ilyen egyedek tenyészlusták ; sem 
pedig igen fiataloknak vagy öregeknek, mert ilyen korú 
állatoktól egészséges és erőteljes utódokat várni nem lehet. 
A legmegfelelőbb, ha egyéves kakasokat és kétéves tyúko
kat alkalmazunk tenyésztésre, szóval teljesen kifejlődött 
állatokat, illetve ezzel azt akarjuk mondani, hogy késői 
keltetésű idei állatokat ne alkalmazunk. Két évnél tovább 
csakis igen értékes állatokat alkalmazunk tenyésztésre, 
mert a korral csökken az állat tény észképessége, a mint 
már az előbb is felemlítettük. Egyéves kakast azért aján
lunk, mert ha csak két évig alkalmazzuk tenyésztésre, 
akkor még mindig olyan korban lesz, a mikor a kakas 
még tüzes, mert ha idősebb kakast alkalmazunk, akkor 
attól a tél folyamán hiába várunk termékenyített tojásokat, 
mert az ilyen öregebb állat csak tavaszszal fog felmele
gedni. illetve addig tyúkjaival nem igen fog törődni. Egy- 
egy kakasnak a nehezebb fajtákból legfeljebb 8 —10 drb. 
tojót oszszunk be, a könnyebb fajtáknál 10—15 darabot is 
beoszthatunk.

Az olyan tenyésztő, a ki tenyészetét a tojás termelésére 
óhajtja berendezni, az csakis jó tojóegyedeket válaszszon 
ki.és gondja legyen arra, hogy mielőtt a tenyésztörzseket 
összeállítja, tojói a tojásrakásban ellenőrizve legyenek.

Azon esetben, ha állományunkat vétel által akarjuk 
kiegészíteni, akkor ezeket az állatokat még az ősz folyamán 
szerezzük be, mert így elegendő idejük lesz a baromfiaknak 
az új otthont és egymást megszokni. A vételeknél figyelem 
fordítandó arra is, hogy lehetőleg a mi időjárási viszonyaink
nak megfelelő helyekről vegyünk csak baromfit, mert a 
nagy hőmérsékleti különbségek igen megbosszulják magu
kat ; ez különösen azokra az erdészeti alkalmazottakra 
vonatkozik, a kik igen magasan a tengerszín felett laknak.
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A tény észtörzs eket lehetőleg már korán állítsuk össze, 
legalább is a jelenlegi időszakban, illetőleg még a tél be
állta előtt. A már egyszer összeállított tenyésztörzseket 
etessük jól és tartsuk melegen — különösen a zordabb 
klimájú magasabb begyek között — hogy karácsony után 
már megkezdhessék a tojásrakást; ha ugyanis erre gondot 
fordítunk, akkor mindig korai keltetésű csibéink lesznek, 
hacsak valamiféle rendkívüli körülmény nem jön közbe.

A tenyésztörzsekbe kiválasztott baromfiak etetésére 
nagy gond fordítandó, azoknak semmiesetre se szabad 
olyan eleséget nyújtani, a mely a tojásrakási kedvre izga- 
tólag hatna, mint pl. borsnak, zöldpaprika magnak, 
köménynek stb.-nek az etetése. A túlzsíros eleségek ada
golásától is óvakodjunk, mert ha erre nem ügyelünk, 
akkor szárnyasaink igen könnyen meghíznak, már pedig 
a kövér baromfiak — a mint már az előbb is jeleztük — 
tenyészlustákká lesznek és ennélfogva igen kevés termé
keny tojással fognak minket ellátni.

A legczélszerűbb a tenyésztörzs állatainak reggel valami 
féle tápláló, de nem túlzsíros lágy eleséget és kevés csont
darát nyújtani, de csak annyit, a mennyit egyszeri etetés
nél elfogyasztani képesek. A déli etetéshez meg szemes és 
zöld eleséget adni — ez lehet ocsú is — és pedig annyit, 
amennyit csak elfogyasztani képesek. Az esteli etetéshez 
szemes eleséget ajánlatos nekik nyújtani, azért tisztán 
szemes eleséget csak, mert ezt a baromfiak lassabban 
emésztik és így begyük nem ürül oly gyorsan ki, ezáltal 
reggel nem lesznek túléhesek.

Ebben a néhány sorban óhajtottunk reámutatni arra, 
a mit minden tenyésztőnek szem előtt kellene tartania, 
mielőtt tenyésztörzseit összeválogatná. Bászel Elek.

A nyúlhús eltartása. A «Köztelek» egyik számában 
írta Sztankovics János úr a következőket:

Ott, hol jégverem van és az időjárás alkalmas a jég
vágásra és ha ezen idő is beleesik még a nyúlvadászat 
idejébe, a lelőtt nyulat oly módon szokták eltartani, hogy 
rétegenként a jég közzé helyezik el, a melyet aztán a 
jégtömeg megmozgatása nélkül akkor használhatnak fel, 
a mikor egv-egy ilyen «nyúlréteg» a jég közül előbukkan.

Az ily módon eltartott vad húsa, különösen ha későbbi 
időben kerül fogyasztás alá, rendesen igen lágy, majdnem 
kenőcsszerű.

Városi háztartásokban, a hol nincs jégverem,. a hol 
tehát a leírt módon nyulat eltartani természetesen nem 
lehet, a vadászatról 10—12 nyúllal hazatérő vadász a 
megunásig kénytelen nap-nap után nvúlpecsenyét enni, 
vagy azt elajándékozni.

A lelőtt nyúl eltartásának egy nem igen ismert módjára 
kívánom felhívni ama vadászok figyelmét, a kik nem a 
vadkereskedők részére vadásznak, hanem a vadászzsák
mányt háztartásuk húsinségének enyhítésére használják 
fel. Az alább említendő eltartási mód kisebb háztartások
ban is kivihető és pedig jégverem nélkül, a melylyel a 
nyulat hónapokon keresztül, romlatlan friss állapotban 
lehet eltartani, hozzá igen egyszerű és olcsó módon, mert 
nem kell hozzá a nyúlon és a nyúlpecsenye készítése alkal
mával amúgy is szükséges anyagokon kívül más, mint

annyi ugorkás üveg, mint a mennyi nyulat eltartani 
akarunk.

Az eljárás a következő : A meglőtt nyulat lenyúzzuk 
és belső részeitől megszabadítjuk. Közben a szokásos 
páczot elkészítjük, de arra ügyelünk, hogy a pácz kissé 
savanyúbb és sósabb legyen, mint rendesen szokott lenni 
és addig főzzük azt, míg a páczhoz adott szokásos zöldség
félék egészen megpuhulnak. Az így elkészített páczot egy 
fazékba öntjük és beleteszszük a nyulat és ezt is felfőzzük 
benne.

A főzés után kiveszszük a fazékból és egy megfelelő 
nagyságú befőttes vagy ugorkás üvegbe helyezzük el azt, 
majd azután a páczlevet a zöldséggel együtt melegen rá
öntjük. Az üveget kettős hólyagpapirral jól lekötjük és 
aztán egy óra hosszáig vízfürdőben pároljuk (kidunsztol- 
juk), majd aztán száraz, hűvös kamrában a fogyasztásig 
elraktározzuk.

Egy nagyobb üvegbe természetesen több nyúl is el
helyezhető, csak az a fő, hogy ha az üveget egyszer felbon
tottuk, annak tartalm át azonnal fel is használjuk.

Hogy mily hosszú ideig tartható így el a nyúl, 'nem 
tudom, de az, hogy nővérem, kitől a fenti eltartási eljár ást 
tanultam, május hó 9-én — tehát közel 4 hó után — igen 
finom nyúlpecsenyével kedveskedett abból a nyúlból, a 
melyet január hó végén ért utói a halálthozó nyúlserét, 
arra enged következtetni, hogy a vadászati idény végétől 
az új vadászati idény kezdetéig eltartható a vad ily módon 
és hozzá oly állapotban, mely abban különbözik a jég közé 
rakott nyúltól, hogy ennek húsa nem puha és lágy, hanem 
teljesen olyan, mint a frissen lőtt nyúlé szokott lenni.

Különfélék.
Hírek a hadbavonult kincstári erdőtisztekről. Kitünte

tést kaptak : Balás Dezső m. kir. segéderdőmérnök, ni. kir. 
tart. honvéd tüzérhadnagy, a I II . oszt. katonai érdem
keresztet ; Bemard József m. kir. erdőmérnök, cs. és kir. 
tart. tüzérfőhadnagy signum laud ist; Krause Dezső m. kir. 
erdőmérnök, m. kir. szk. honvédfőhadnagy signum lau d is t: 
Papp Jenő m. kir. segéderdőmérnök, cs. és kir. tart. had
nagy signum laudist ; Szokol András m. kir. segéderdő
mérnök, cs. és kir. tart. tüzérhadnagy signum laudist 
másodízben ; Balás Emil m. kir. erdőmérnök, m. kir. tart. 
honvédfőhadnagy a I II . oszt. katonai érdemkeresztet ; 
Budisavljevic Tódor kir. erdőmérnök, cs. és kir. ta rt. fő
hadnagy signum laudist másodízben.

Hadifogságba jutott: Budisavljevic Tódor kir. erdőmér
nök, cs. és kir. ta rt. főhadnagy (Tetionchv).

Halálozás. Esztegár Bálint m. .kir. erdőtanácsos, a 
székelyudvarhelyi m. kir. állami erdőhivatal főnöke, mun
kás életének 53. évében, október hó 30-án Sopronban,

Sebők Ernő m. kir. főerdőmérnök, a bustyaházai m. 
kir. erdőrendezőség vezetője, életének 48. évében, hosszas 
szenvedés után november hó 25-én Budapesten,

Královanszky János m. kir. erdőszámtanácsos, életének 
46. évében rövid szenvedés után november hó 25-én 
Lúgoson elhunyt.
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Az Erdészeti Zsebnaptár árának változása. Az Erdé
szeti Zsebnaptár előállításának költségei már több év óta 
meghaladták a naptár eladásából befolyó összeget. Ez a 
körülmény és az előállítási költségek újabb emelkedése 
arra kényszerítették az Országos Erdészeti Egyesületet 
(Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.), hogy a naptár 
árát az 1917. évre szóló naptárral kezdődően tagjai és 
«Az Erdő» előfizetői részére 3 K-ban, nemtagok részére 
4 K-ban állapítsa meg. Egyes naptárak rendelése esetén 
45 fillér, két darabnál 60 fillér, három darabnál 75 fillér, 
négy darabnál 90 fillér, ennél nagyobb mennyiség rende
lésénél pedig 1 K 20 fillér postaköltség előzetes beküldését 
is kéri az egyesület, mert bérmentetlen csomagokat a 
posta nem vesz fel, az utánvételes küldés pedig arányta
lanul drágább.

Az 1916. évi naptárt még a régiáron szállítja az egyesület.

Az „Erdészeti és Vadászati Altisztek 
Országos Szövetsége11 közleményei,

Tisztelt Szak- és tagtársak!
Az «Az Erdő# szaklapunkban is olvastátok azt az örvendetes 

eseményt, hogy <3 cs. és ap, kir. Felsége nagyságos Kaán Károly m. 
kir. főerdőtanáesos urat miniszteri tanácsossá kinevezte; és a m. kir. 
földmívelésügyi Miniszter Ür Önagyméltósága a kincstári eraők 
ügyeinek vezetésével és igazgatásával megbízta.

Ez a kinevezés és megbízatás a kincstári erdőaltiszti karban 
annál nagyobb örömet keltett, mivel jóindulatú, atyailag gondoskodó 
jóltevőjét és pártfogóját érte ez a magas kitüntetés. De nemcsak az 
erdőaltiszti karban, hanem az egész erdészet körében keltett örömet 
ez a magas kitüntetés, mert ezzel páratlan nagy szaktudás és fáradha
tatlan szorgalom lett jutalmazva.

Hogy az erdőaltiszti kar öröme ne csak bensőleg, hanem külsőleg is 
kifejezésre jusson, az ('Erdészeti és Vadászati Altisztek Országos 
Szövetsége" f. évi október hó 16-án küldöttségileg jelent meg Öméltó
ságánál, hogy ezen magas kitüntetés alkalmából az egész erdőaltiszti 
kar nevében üdvözölje, szeretetének és ragaszkodásának kifejezést 
adjon, Öméltósága szívesen fogadta a küldöttséget és megjelenését 
szívélyesen megköszönve, továbbra is jóindulatáról és pártfogásáról 
biztosította.

E nap folyamán a küldöttség nagyságos Bund Károly úrnál az 
«Orsz. Érd Egyesület" érdemdús titkáránál is tisztelgett, hogy az 
Egyesület részéről az erdőaltiszti karral szemben tanúsított jóindu
latot és támogatást megköszönje és azt továbbra is kikérje.

A nagyságos Titkár úr a küldöttséget ugyancsak szívesen fogadta, 
s kilátásba helyezte az Egyesület részéről való további támogatást.

Bcszterczebánya, 1916. évi november hóban.
Hazafias üdvözlettel : A Szövetség vezetősége

Hivatalos közlemények.
A ni. kir. m in isterium  1 9 1 6 . évi 2 4 7 7 . AI. E. 
szánni ren deleté  a m ozgósítás folytán tén y
leg es  katonai szo lgá la tra  bevonult á llam i és  
várm egyei tisztv iselők , altisztek  és szo lgák  
illetm én yein ek szab ályozása  tárgyában ki
bocsátott 1914 . évi 6 2 9 3 . M. E. szám ú és 
1 9 1 5 . évi 34 . M. E. szám ú ren deletek  ném ely  
határozm ányának m ód osítása  tárgyában.

A mozgósítás folytán tényleges katonai szolgálatra be
vonult állami és vármegyei tisztviselők, altisztek és szol
gák illetményeinek szabályozása tárgyában kibocsátott
1914. évi 6233 M. E. számú rendelet 6. pontjának első 
bekezdésében és az e rendelet kiegészítése iránt kiadott
1915. évi 34/M. E. számú rendelet 2. pontjában foglalt 
határozmányok részben való módosításaként a m. kir. 
minisztérium, a minisztertanácsnak 1916. évi július hó 
21-én hozott határozata alapján a következőket rendeli:

Az 1914. évi 6233, M. E. számú rendelet 6. pontjának 
első bekezdésében és az 1915. évi 34/M. E. számú rendelet 
2. c) és d) pontjaiban említett állami és vármegyei tiszt
viselők, altisztek és szolgák részére, valamint az 1915. évi 
34 M. E. számú rendelet 2b. pontjában említett állami és 
vármegyei tisztviselők, altisztek és szolgák közül azok ré
szére, a kik rendes (egy, két, három vagy négy évi) tény
leges szolgálati kötelezettségüknek teljesítése végett léptek 
be önként a közös haderőbe vagy a honvédségbe, az őket 
az 1914. évi 6233tM. E. számú, illetőleg az 1915. évi 34 M. E. 
számú és 2096 M, E. számú rendeletek értelmében megillető 
polgári illetményeket — az idézett rendeletek szerint járó 
mértékben és az ugyanott meghatározott módozatok mel
lett — a rendes (egy, két ,három vagy négy évi) tényleges 
szolgálati kötelezettségük idejének letelte után — a mennyi
ben továbbra is tényleges katonai szolgálatban maradtak — 
ki kell utalványozni, és pedig:

1. az olyan tisztviselők, altisztek és szolgák részére, 
a kik rendes (egy, két, három vagy négy évi) tényleges 
szolgálati kötelezettségüknek idejét 1916. évi augusztus 
hó lje előtt már betöltötték, 1916. évi augusztus hó 1-től, 
illetőleg a lakáspénzt — a mennyiben ez más időponttól 
kezdve esedékes — az 1916. évi augusztus hó l-jét követő 
legközelebbi esedékességi időponttól kezdve ;

2. az olyan tisztviselők, altisztek és szolgák részére 
pedig, a kik rendes (egy, két, három vagy négy évi) tény
leges szolgálati kötelezettségüknek idejét 1916. évi augusz
tus hó 1-je után töltik be, a rendes (egy, két, három vagy 
négy évi) tényleges szolgálati kötelezettségük idejének 
leteltét követő legközelebbi esedékességi időpontoktól 
kezdve.

Budapest, 1916. évi július hó 29-én.

Körrendelet valamennyi kincstári erdőigazgatóság
nak, főerdőhivatalnak és erdőhivatalnak.

41,713 ,

(A külső szolgálatban alkalmazott altisztek irodai szolgálatra való 
berendelésének mellőzése tárgyában.)

Az 1913. évi február hó 7-én megtartott értekezleten 
az igazgatási hivatalok főnökeivel szóbelileg már közölt 
felhívás kapcsán ez utón is figyelmeztetem, hogy a hivatal 
központjába irodai szolgálatra a külső szolgálatnál alkal
mazott főerdőőrök, erdőőrök, erdőlegények és segéderdő- 
őrök közül senkit be ne rendeljen, illetve át ne helyezzen, 
sőt a mennyiben a központi irodai szolgálatra már beosz
tott altisztek közül valamelyik ezen szolgálatnál nélkü
lözhető volna, az illetőt a külső szolgálat ellátására he
lyezze ki.

Ha az igazgatási hivatalnál valamely altiszt nyugdíja
zása, halála stb. folytán a központi irodai személyzetben 
apadás áll elő, az így megürült munkakörök ellátásával a 
44,238 1916. számú rendeletem értelmében alkalmazható 
díjnokok bízandók meg.

Minden ettől eltérő intézkedés engedélyezését magam
nak tartom fenn.

Budapest, 1916. évi augusztus hó 16-án.
A miniszter rendeletéből:

Kaán s. k., miniszteri tanácsos.
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V áltozások az erdészeti szo lgá la t köréből.
( K é r j ü k  a z  u r a d a l m a k  t .  v e z e tő s é g e i t ,  h o g y  e r d é s z e t i  l é t s z á 
m u k b a n  b e á lló  v á l t o z á s o k r ó l  a  s z e r k e s z tő s é g e t  é r t e s í t e m  

s z í v e s k e d j  e n e k .)

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Cstk Imre 
földmívelésügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak, az erdészeti 
szolgálatban és a tátrai vidék fejlődése körül szerzett kiváló érdeme 
elismeréseid Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom

Kelt Bécsben, 1916. évi november hó 17-én.
Ferencz József, s. k. 

,  Báró Roszner Ervin, s. k.
A m. kir. földmívelésügyi miniszter Tordonv Emil kir. főerdő- 

tanácsost véglegesen megbízta a susaki kir. erdőhivatal vezetésével.

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Molnár Imre m. 
kir. erdőtanácsost Apatinból a lippai m. kir. főerdőhivatal központi 
szolgálatához Lippára. *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Zudor Béla kir. főerdőmér- 
nököt hü és hasznos szolgálatainak elismerése mellett saját kérelmére 
ideiglenesen nyugalomba helyezte.

•
A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Klimkó Gyula m. 

kir. főerdőmérnököt Parasznyáról a tótsóvári m. kir. erdőhivatal 
központi szolgálatához Tótsó várra.

*
A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Szabó Lajos m 

kir. erdőmérnököt Arányidéról Parasznyára (erdőgondnoknak), — 
Pécsi Ottó m. kir. erdőmérnököt pedig Tótsóvárról Arányidéra (erdő- 
gondnoknak). *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Fekete Lajos m. 
kir. segéderdőmérnököt Vadászerdőre, — Tamás János m. kir. erdő
mérnököt pedig Görgényszentimrére és szolgálattételre beosztotta 
előbbit vadászerdei, — utóbbit pedig a görgényszentimrei m. kir. 
erdőőri szakiskolába. *

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Fodor Vincze kir. 
segéderdőmérnököt Ljeskovacra erdőgondnóknak.

*
A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Schultz Károly 

m. kir. segéderdőmérnököt Bánffyhunyadról Nagy-Váradra és be
osztotta a nagyváradi m. kir. állami erdőhivatalhoz.

Előfizetési díjak nyugtázása.
Az 1916. évi október és november hóban a következő előfize 

tési díjak folytak be az Országos Erdészeti Egyesület pénztárába:

Tumidalszky István 9.22, Magyaróvári gazd. akad. 2.70, Talguni- 
vállalat hd. 6. — , Senkó Antal lul. 4. . Kristóf esik Bálint 5. , Gö
döllői erdőhiv. hd. 60. — , Czidor János hd. 4 .-  , Weisz J. 20 fill., Deli- 
blati birtokkez. hd. 19.7.5, Deák Ferencz hd. 5.95, Véssey Lajos hd, 
10.55, Lugosi m. kir. erdőigazgatóság Ehd. 19.60. Dobos János 8. —. 
Huszágh Adolf 5. . Rima András 6. — , Vigyikán Péter 5. — , gróf 
Zichy Ö. urad. hd. 17.90, Somfai Szaniszló hd. 1. — .

1 koronát fizetett: Kelemen István, Saári Mihály, Somfai István, 
Murgu Pál, Schöneck József. Berényi Pál, Bácsi Ferencz, Ivagyerják 
Jenő, Orosz Gyula.

2 koronát f i z e t e t t Pál János, Beilczc Mihály, Szullik Frigyes. 
Fantyik József, Bric Gábor, Keresztes István, Szamkó Lajos, Boross 
József, Garai Vendel, Csópu Tráján, Farkas Ferencz.

4 koronát fizetett: Horváth András, Boldizsár István. Nedich 
Emil, Pothánszky József, Potocsár Béla. Janisch József.

Szerk esztő i üzenetek.
Gyakran érkeznek felszólalások kiadóhivatalunkba a czím- 

szalagon á tjav íto tt lakezím m iatt. Ez úton  közöljük, hogy ezen 
útjavításokat nem a posta, hanem a kiadóhivatalunk eszközli a 
b e je len tett czímváltozás alapján, a nagyobbarányú czímnyom- 
ta tás i költségek m egtakarítása czéljából. Kérjük teh á t, hogy 
fölösleges reklamácziókkal a t. előfizetők ne forduljanak hozzánk.

Sz. Gy. 1. Kétféle csótány van ; úgymint a nagyobb, a fekete, 
a melyet általánosan sváb-nak (Periplaneta vagy Blatta orientalis L.j 
és a kisebb szennyes-barnássárga, melyet muszkának vagy rvszninak 
(Phyllodromia vagy Blatta gcrmajiica L.) neveznek. A sváb hova
tovább kiszorítja a nálánál kisebb muszkát, mely utóbbi a szabad
ban is megél, főleg fás, erdős vidékeken s a lakásokba is rendszerint a 
tűzifával kerül ; a sváb ellenben valóságos háziállatnak mondható. 
A csótányok tavaszszal és nyár elején párosodnak s a nőst én vek nyár 
folyamán rakják el tojásaikat. A tojásrakás nem egyenkint, külön 
külön, hanem egyszerre, tokban történik. A sváb négy ilyen tokot

tojik 8 10 napi időközökben s minden tokban 8 - 12, összesen tehát a
négy tokban 32- 48 tojás van. A muszka csak egy tokot tojik, ebben 
azonban 36 tojás van. A tokok lerakása félreeső helyeken, zugokban, 
repedésekben stb. történik. A kikelt fiókák szüleiknél jóval halványab
bak s alig nagyobbak egy jókora gombostűfejnél, de elég gyorsan 
növekszenek. Bőrük — nem bírván a növekedéssel lépést tartani és 
mert nem tágulhat — meghatározott időszakonként felreped s a fiókák 
megvedlenek. A teljes ivarérettség eléréséig, mely a tojásból való 
kibúvás után 12 — 13 hétre következik be, a sváb 5-ször, a muszka 
pedig 6 —7-szer vedlik.

Ezek előrebocsájtása után lássuk, hogy miképen szabadulhatunk 
meg ezektől a kellemetlen és undorító rovaroktól : a csótányok szeretik 
a szeszes, erjedő folyadékokat, különösen a sört, a melytől a szó leg
szorosabb értelmében véve leiszszák magukat. Különösen a barnára 
főzött, rövid poshadás után édeses savanyúan erjedő sör a kedves 
csemegéjük. Ha nemez, régi posztó- vagy pokróczdarabot sörrel at- 
áztatjuk, azt a padlóra elhelyezzük, elsötétülvén a helyiség, az erjedő 
sör szaga csakhamar odacsalogatja a csótányokat ; meglepve a lak- 
mározókat, kíméletlenül pusztíthatok.

Kétségteleliül j.ó eljárás:, de irtásnak alig nevezhető, ez bizony
csak qyériti néinileg nagyon is népes fajzatukat . Már pedig a csótá-
nyok olyannyi!ra uiidorítók,, hogy a gyérítésselí nem lehetünk meg
elégedve, czélunk az• legyen, hogy irmagjukat vegyük.

Hirdetnek sok mindenféle «csalhatatlan» szert, fogó (anasiná*
kát stb. mégis legei'.élra vezetöbb és a mellett oleső eljárásnak csakis
a helyesen alkalmiizott m<írgezés ajánlható, inely helyesen végre-
hajtva, sikerre veze

Mérgezésre a schweinfurti-zöldet használj uk . Ez erős méreg
arzénsavas réz Kiipható minden gyógyszeré:rusnál (droguistánál).
Elénk grünspa;nn-zcikl szinü anyag, mely úgy jegecz.es, mint poralak-
bán vásárolható. C-•ótányirtás czéljára legjobb, ha a poralakut vasa-
roljuk, sok amiügy sí?m kell is nem is drága. A l:ereskedésben előforduló
schweinf urti- zöldnek azonban! nem mindé ni ke aIkalmas a csótányok
és általában r.o var irtásra, síit a legtöbbje neni az. A schweinfurti-
zöld elsősorban úgyanis nern rovarirtószer, haném azt festékül hasz-
nálják ; ha ez ke V'ésbbé, vagy épenséggel nen i mérges, az csak fel-
tétlen haszna. Nekünk azonban ennek az anyagnak épen mérgező-
hatására Van szüksiégünk. A schweinfurti-zöld naérgező alkotórésze az
arzénsav, az a kérdéii, mennyi van ezen alkotórés:zből. Ha 46- 48 %-nál
kevesebb, akkor az rovarirtási czélokra egyáltalán hasznavehe e len. 
Amerikában törvényhozásilag mondatott ki, hogy a rovarirtás czéljara 
gyártott schweinf urti-zöldben legalább ennyi és ennyi arzénessavnak 
kell lennie. Nálunk ilyen törvényes intézkedés nincs, meg kell tehát 
bíznunk a kereskedő szavában.

Az irtási eljárás a következő : Előveszünk valamilyen tálat,
abba szórjuk a schweinfurti-zöldet. Hozzáadunk ugyanannyi lisztet 
és e kettőt kanállal jól összekeverjük. Jó, ha a lisztes schweinf ulti- 
zöldhöz még kevés porrátörött ezukrot is keverünk, annál inkábba 
ízlik majd a csótányoknak a csemegeként fogyasztott méreg.

E lisztes és megezukrozott méregkeveréket azután egy-egy ka
nálnyi mennyiségben helyezzük több törött ablaküveg-darabra, 
vagy nemézpapirlapra, úgynevezett pappendeklire. (Tányér e czélra 
nem alkalmas, mert a csótány nem bir belemászni.) Az üveg- vagy 
papírlapokat a méreggel este helyezzük el a fertőzött helyiség padló
jának több helyére, esetleg szekrényre, ládára, asztalra, székre, stb. 
is és hagyjuk ott éjjelen át. Reggelre szedjük össze a kitett mérget, 
öntsük össze ismét abba a tálba, melyben készítettük és tegyük a/.t 
biztos helyre — legczélszerübb módon zár alá -  , hogy avatatlan kéz, 
avagy esetleg kutya, macska hozzá ne férhessen. Estére ismét elké
szítjük az adagokat, s újra kirakjuk azokat.

Reggelen kint csak igen kevés csótányhullát fogunk találni; ez 
azonban ne riaszszon el a további mérgezéstől senkit, mert ennek az 
a magyarázata, hogy a ezukrozott mérges csemege nem öl azonnal,- 
előbb hascsikarással jár és mikor a csótány kezdi magát mind rosz- 
szabbul és rosszabbul érezni, visszavonul rejtekhelyére, ott azonban 
csakhamar megtér őseihez. Csak néhány hullát, a legnyalánkabbakét 
találjuk a lakoma színhelyén, melyek már haza vánszorogni sem bír
tak. De hogy ezek is igyekeztek hazafelé, annak biztos jele az, Ijogy-áz 
üveg-, vagy papiroslapon egyetlen egy hullát sem találunk.

A méreg kirakását nap-nap mellett kell folytatnunk mindaddig, 
nn'g csak azt nem látjuk, hogy a kitett csalétek immár érintetlen, 
nincs széttúrva. Bizony, eltart e dolog olykor három-négy hétig is.

Ennyiből áll a mérgezés ; ez azonban, legyen az bárminő hatásos, 
még magában véve nem elegendő. Föltétlenül szükséges az is, hogy 
a helyiségekben a legnagyobb tisztaságra ügyeljünk ; ügyeljünk 
különösen arra, hogy éjjel szerte-szójjel étclmaradékok, konyhai 
hulladékok ne legyenek. A padlót tartsuk szárazon, nehogy egyes 
deszkák közötti hézagokon, vagy nctáni repedéseken át alája víz 
folyjon ; ez a padló aljának és a vánkosfáknak rothadását okozza,, 
már pedig a csótányok az ilyen rothadó anyagokkal is táplálkoznak. 
A súroláshoz mindenkor jó forró vizet, lehetőleg lúgot használjunk, 
mert ha ez be is folyik a hézagok között, legalább addig, míg forró, 
öli és marja a csótányt és ivadékát. Legjobb természetesen, ha semmi
féle repedést, de még padlódeszka közötti hézagot som tűrünk. A köves, 
vagy akár téglaburkolatén konyha sokkalta jobban véd a csótányokkal 
szemben! Ne (űrjük azt sem, hogy a falakon, különösen a deszka- 
padlós helyiségekben alul, a szegélyléczek mellett legyenek repedések,

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



AZ EKDÖ- 24. rz.164

hiányok. Azok gondosan kitapasztandók. Ne kicsinyeljünk semmi
féle hézagot, a csótány pompásan becsúszik, hát még az apraja! Se
gítségül véve tehát a tisztaság és a rend mellé a sehweinfurti-zöldet, 
némi kitartással, megszabadulhat az annyira kellemetlen csótányoktól.

2. Az ágyi poloskát (Acanthia lectularia L.) már a régi görögök és 
rómaiak is ismerték s valószínűleg Kelet-Indiából terjedt el az egész 
földre. Európában először a XI. században lépett fel Strassburgban. 
Az ágvi poloska márczius, május, julius és szeptember hónapokban 
tojik ; tojásai fehérek, I mm hosszúak és számuk mintegy 50. A ki
kelt poloska kifejlődésére 11 hónap kell. Látjuk “tehát, hogy hasonlóan 
a csótányokhoz, ez a vérszívó undok jószág is elég szapora.

Irtására többféle szert hirdetnek, de hogy ezek tényleg beválnak-e, 
azt nem tudjuk. Ki lehet azonban a poloskákat is nagy türelemmel és 
fáradtságot nem ismerő utánjárással irtani. E czélból kedvenez tartóz
kodási helyét, az ágyakat naponta szét kell szedni, megtüzesített 
vékony dróttal a repedéseket ki kell tisztogatni, az ágy mosható 
részeit pedig petróleummal vagy szublimáttal vagy más maró folya
dékkal be kell permetezni. A képeket legtanácsosabb szétszedni, a 
rámát petróleummal, szublimáttal stb. jól lemosni, azután ha a képet 
beletettük, hátul papírral jól leragasztani és addig a falra fel nem 
akasztani, a míg a lakásban poloska van. A bútorrepedéseket higany- 
kenőescsel (huszárzsír) Ls be lehet kenni, mert a bekent helyeket a 
poloska — állítólag — elkerüli ; ugyanígy kell eljárni az ajtó, ajtó
félfa. ablakrepedésekkel is. — A poloska irtásánál is fő az abszolút 
tisztaság és a folytonos utánjárás mindaddig, a míg csak egyet is ész
lelünk a lakásban.

K. J. 1. Az 1917. évi Erdészeti Zsebnaptárt megrendelheti az 
Országos Erdészeti Egyesületnél - Budapest (V. Alkotmány-utcza 
0. szám) ; ára : 3 K ; bérmentesítésre 45 fillért kell küldeni.

2. A Béky Albert-féle «Számtan» már teljesen elfogyott s az ez 
idő szerint sehol sem kapható.

G. L. A lap önnek rendesen jár arra a czímre, a mit utolsó levelé
ben megadott. Ha a lapot nem kapja meg. úgy az csak ott a kórház
ban veszhet el. A hiányzó lapokat újból elküldtük és azokban meg
találja kérdésére a feleletet. Arra pedig nincs időnk, hogy minden 
ötletszerű kérdésére válaszoljunk.

F. R. 1. Oberlánder : ' Die Dressur und Führung des Gebrauchs- 
hundes* czímű művét megrendelheti Wilhelm Frick cs. és kir. udvari 
könyvkereskedőnél, Wien (Graben 27); ára kötve 7 K 20 fillér.

2. A nyulat a bélférgeknek többféle fajtája szokta megtámadni 
Ezek nem átörökölhetők, legtöbbnyire nem is életveszélyesek, de 
azért néhány nyulat elpusztítanak. Májmételyben is szokott a nyúl 
pusztulni.

3. A czipőfelsőrészekre vonatkozólag tessék valamelyik tímár
hoz, vagy czipészhez fordulni, mert mi erre nézve nem tudunk fel
világosítást adni. A házinyúl bőréből állítólag — igen jó czipőbőr 
készíthető ; hogy ez a mezei nyúl bőrére is áll-e, azt nem tudjuk.

4. Czipők, csizmák és egyéb börneműek vízhatlanítására állító
lag igen jó a kaucsuktartalmú »Aquavest» nevű bőrkenőes ; 1 kg-os 
doboz ára a háború előtt 2 K 30 f volt. Kapható Trinko Rudolf ezégnél 
Wien V/2 (Bráuhausgasse 51). Jó továbbá a szintén kaucsuktar
talmú "Hugóról• nevű bőrkenőes, mely Bruck Ferencz gyárosnál 
Wien (IV 2 Wiedener-Gürtel 32) kapható ; egy próbadoboz ára 
1 K 40 fillér.

5. A nvúlbórért állítólag 1 -  1,20 K-at is megadnak. A szőrmeárak 
tekintetében még nem tudunk választ adni, de mihelyt sikerül ezekre 
nézve adatokat szerezni, azokat közölni fogjuk.

A. V. A szőrmék árai még nem alakultak ki s azért most csak a 
múlt téli árakat közölhetjük. Ezek a következők: róka 6 -1 0  K ; 
farkas 10 — 15 K : medve 30 — 50—100 K ; mezei nyúl 50 — 60 fillér ; 
üregi nyúl 20 — 40 fill.. nyuszt (nemes nyest, fanyest) 30 — 35 K ; 
nyest (kőnyest) 25—30 K ; vidra 28—32 K ; borz 3 — 5 K : vad
macska 10—15 K ; menyét 3—4 K ; mókus 20-^30 fillér ; vad
sertés 5 —8 K ; szarvas 6 -1 0  K ; dámvad 5 -1 0  K ; őz 1 12 K ;
görény 2.40— 4.80 K ; házinyúl minőség szerint, 50 kg-onkint 72 — 
144 K ; hiúz 40 — 60 K.

Azt hisszük, hogy ezek az árak nem változtak, vagy ha változtak 
is. csak jelentéktelen mértékben, úgy hogy a fentieket irányadóul 
lehet venni.

4 7  éves, róm. kath., nős. családos, ép, egészséges, 
hadmentes erdőőr állást keres. Az összes erdészeti 
teendők önnálló kezelésében, úgyszintén a vadászat 
terén kis- és nagyvad-tenyésztésben teljes jártassággal 
bír, mikről kitűnő bizonyítványai és ajánlólevelei vannak. 
Czíme: Pál János uradalmi főerdőőr Törökbálint (Pest 
megye).______________________ ;__________________ <ia.)

Egy darab vérebet 10 hónapos, elcserélnék egy 
fajtiszta daxliért, a véreb jól nyomoz. Ajánlatok Németh 
István erdőőr Nagydudar u. p. Zircz. n t

3 0  é v e s , református, nőtlen, hadmentes, megbíz- 
! ható, tisztességes magyar ember, a ki az erdőőri szak- 
; vizsgát «jó» eredménnyel tette le, 1917 január 1-re 

megfelelő fizetéssel erdőőri állást keres. Czíme a szer
kesztőségnél megtudható.

j H I R D E T É S E K  j[Sjjgj]j
2040 1916. sz.

F enyőh aszonfa  eladás. (Faraktárban.) A gotuli 
m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és 1915. 
évben a szászsebesi rakodóra lensztatott 1120 56 ms, 
13— lő cm. középátmérőjű fenyőhaszonfa öt eladási 
csoportra megosztva, zárt írásbeli ajánlatok útján el fog 
adatni.

Az ajánlatok legkésőbb 1916. évi deczember hó 27-én 
délelőtt 12 óráig nyújtandók b§ a szászsebesi m. kir. 
erdőhivatalnál, a hol azok deczember hó 28-án délelőtt 
10 órakor nyilvánosan fognak felbontatni.

Részletes adatok, az árverési és szerződési feltételek, 
ajánlati űrlap és boríték a szászsebesi m. kir. erdő
hivatalnál szerezhetők be.

Szászsebes, 1916. évi deczember hóban.
<6.) M. k ir . E rdőh ivata l.

\y lis z t- , nyest- é s  görénybőröket veszek. 
Ajánlatok az ár megjelölésével a szerkesztőséghez inté- 
zendők.

Egy ulinra és 2 ikettő) drb tacskó-kutyára volna 
szükségem. Szent Margitapuszta Gáspár János fővadász.

__________________________________________ (5.)
Eladók négy hónapos, ezüst nyulak. párja 15 kor., 

belgák párja 20 kor. Somfai. Szaniszlón Szatmár m. ,4.,
M egvételre k eresek  kettő igen jó disznós kutyát. 

Czím : Soltész Sándor Lipnik, u. p. Kapi (Sáros m. i unu.,
Boróka m ag kis és nagyobb mennyiségben is 

megvételre kerestetik. Ajánlatok uradalmi erdészet Iszka- 
szentgyörgy, pósta Moha, Fejér megye czimre kéretnek.

________________________________________________________________'g .n . 2.i

Ia
a

N agyobb  m enny iségű  1, 2, 3 és 4 éves 
á tisk o lázo tt

Picea excelsa, Luczfenyój 
Pinus austriaca, Feketefenyő, 
íinus sylvestris, Erdeífenyő,
Abies peetinata, Jegenyefenyő és 
Larix europaea, Vörösfenyő,

valamint
kőris, akácz, [gleditsia és m aclurá  csemetét.

alma-, kö rte - s diófát, 
p la tán-, hárs-, szil-, akácz- és juharsorfát, 

díszfenyőt, rózsát
ajánl őszi szállításra, szavatolt elsőrendű minőségbei

FARAGÓ BÉLA cs. és kir. udvari sí állító 
magyar magpergetőgyára 

Erdészeti csemetetelepek *  ZALAEGERSZEG.
Árjegyzékkel, levélbeni részletes árajánlattal

— -— 1 szolgálok. {5.m.3.
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