




© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



I. évfolyam. Szászsebes, 1896. Október 4.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak:

Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e ........................... . . 2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r n a p

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bólyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési felhívás
az

„ E r d é s z e t i  Ú jsá g "
szak- és társadalmi lapra.

Az „Erdészeti Ujság“ mai nappal megkezdte 
pályafutását. Czélját és ezközeit jeleztük röviden a 
már kibocsátott előfizetési felhívásunkban s mostani 
vezérczikkünkben s igy ezekre nem terjeszkedünk ki.

Itt arra kérjük lapunk barátait, hogy azt ne csak 
maguk pártfogolni hanem kartársaik és ismerőseik 
körében is terjeszteni szíveskedjenek.

Uj előfizetőink közül többen 75 krt küldtek be 
negyedévi előfizetésül; ezeket kérjük a 25 kr. külöm- 
bözetet a következő évnegyedi díjjal együtt annak ide
jén beküldeni.

Az „Erdőőr* volt előfizetőit fölkérjük hogy eset
leges hátralékaikat mielőbb beküldeni s lapunkat uj 
alakjában tovább is támogatni szíveskedjenek. Mai

számunkat megküldjük azoknak is, kiknek előfizetése 
már lejárt, abban a reményben, hogy azt megtartani 
s előfizetőinek sorába lépni fognak.

Mutatvány számot egyszerű megkeresésre azon
nal küld

az „Erdészeti Ujság“ kiadó hivatala.

Beköszöntő.
Mai nappal a „Erdészeti Újság* olvasó 

közönsége elé lép első számával. Ebből az 
alkalomból szükségét látjuk röviden jelezni ré
szint az okot, mely a hetilap megindítására 
vezetett, részint pedig a czélokat, melyeket 
elérni akar.

Midőn ezelőtt 23 hónappal az „Erdőőr* 
czimü s havonkint kétszer megjelenő lapot meg
indítottuk, legfőbb czélunk volt az erdészeti

TÁROZA.
------ -te*------

G yászos vadászat.
J e l i g e :  „Ne menj rózsám a tarlóra!“

Pár nap előtt a postás express levelet hozott, 
melyen az első pillanatra megismertem egy erdész 
barátom Írását. Az erdészettel foglalkozók általában 
véve a leglustább levélírók közé tartoznak s igy nem 
csoda, hogy mohó kíváncsisággal estem neki a boríték 
fölszakitásának, mielőbb megtudandó, hogy micsoda 
rendkívüli dolog bírta rá barátomat a levélírásra.

A levél rövid volt, alig három sor, de azért tar
talomdús, szólt pedig röviden ilyenformán:

„Kedves barátom! Embereim egy nagy anyamed
vére akadtak két bocscsal, holnapután hajtást rendezek 
rá, légy szives ezen részt venni. Hajtás után zajos 
muri és csöndes ferbli. Elvár barátod Miska. “

— Uju — juju — ju ! rikkantottam el magamat

széles jó kedvemben s hirtelen körül zepperlpolkáztam 
vagy háromszor az asztalt.

— Megbolondultál, öreg? — szól ki feleségem 
a másik szobából.

— Medvevadászat! medvev-adászat! — kiabáltam 
magánkívül s berohantam a szomszéd szobába s meg
öleltem feleségemet, az éppen ott ácsorgó szolgálót s 
uram bocsá még anyósomat is. Az elsőnek, meg az 
utolsónak megörült a feleségem, de nem úgy a közép
sőnek, minek egy becsületes hátbaütéssel nem éppen 
gyöngéd kifejezést is adott, de ezt nem nagyon bántam, 
mert a szolgáló megölelése némileg kárpótolt az anyós 
megöleléseért.

— Medvevadászat, lelkem feleségem! Olyan, a 
milyet egész életemben kívántam, de milyenben még 
soha részem nem lehetett.

— Az Istenért, csak nem fogsz elmenni? — 
mondja aggódva az asszony.

— Dehogy nem megyek, szivem; megyek biz én, 
még ha vén asszonyok potyognak is az égből. Csak
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2 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

altiszti személyzetet fölrázni addigi tétlenségé
ből, fölkelteni önérzetét, küzdelemre serken
teni az élet és pályája viszontagságai és bajai 
ellen s jobb jövőbe való bizalmat gerjeszteni 
benne.

A kísérlet — ha nem is olyan mértékben, 
mint az óhajtandó lett volna — bevált. A nagy 
testület egyesei — de csakis egyesei — meg
mozdultak, életre ébredtek. Kezdtek törődni 
azzal, mire eddig gondot alig vetettek, a saját 
sorsukkal. Pöléledt bennük az olvasás vágya, 
sőt sokakban nagyra nőtt, mert már kevés lett 
tudásvágyuknak a havonkint csak kétszer meg
jelenő lapocska s annak kibővítését sürgették.

Ez az általános óhaj változtatta át a havon
kint kétszer megjelent lapot hetilappá.

Az erdészeti altiszti személyzet legnagyobb 
részének a helyzete speciálisan különös. A leg
nagyobb rész az emberi társadalomtól távol, 
hegyekben, erdőkben éli át egész életét. A 
világ folyásáról alig hall valamit, mert olyannal, 
ki őt erről fölvilágosítaná, csak ritkán találkozik. 
Arra, hogy magának politikai, társadalmi és szak
lapokat beszerezzen, jövedelme vajmi csekély, 
pedig hát neki is mint állampolgárnak tájékozva 
kell lennie a világ — kivált pedig szükebb 
hazája viszonyairól. Kiváncsinak kell lennie a 
nevezetesebb eseményekre; hasznos tudni neki 
egyet-mást a saját szakmájából olyat, mit még

fogj hozzá szaporán pogácsa sütéshez, sonka főzéshez, 
hogy holnapra minden készen legyen, addig meg én red- 
be hozom a muníciót.

Leakasztottam szögről a puskát, végig törülgettem 
kivül-belül s megelégedetten mondogattam hozzá:

— Te lövöd meg a medvét, kedves puskácskám 
nem adjuk a dicsőséget másnak.

— Majd lesz neked dicsőség, hogy ha stanicz- 
liban szállítanak le a zsidó boltjába; veti közbe 
feleségem, gonosz czélzással bizonyos fekete szinü 
czukorra.

Megválva az igazat, magam is szepegtem egy 
kissé. Igaz, hogy nagy vadász voltam teljes életem
ben, de mint kiskunsági pusztai ember nyúlnál, fogoly
nál, egy pár vizi vadnál egyebet még életemben nem 
lőttem s nagyobb vadra való vadászatról fogalmam 
csak leírások után volt. No de sebaj, csak lyuk iránt 
legyen az a medve, valahogy majd csak eltaláljuk.

A várakozás izgalmaitól alig jött álom a szemem
re s a hajnal első pitymalatánál vígan ugrottam ki az

eddig nem hallott, nem tudott; jól esik neki 
tudni, hogy egy némely bajtársa, talán jó barátja 
hol, merre éli világát, mit csinál, hogy van neki 
a sorsa. Ha mezőgazdasággal, kertészettel, 
méhészettel foglalkozik, nem árt, ha ezek terén 
mások által szerzett tapasztalatokat saját hasz
nára értékesíthet.

Nyilvánvaló ebből, hogy az erdészeti altiszt
nek egy olyan lapra van szüksége, mely mind
ezeket — ha csak dióhéjban is — felöleli s 
tárgyalja, e mellett pedig az ára olyan, melyet 
még a legszegényebb ember is minden nagyobb 
megerőltetés nélkül meg bir.

Az „Erdészeti Újság“ igyekezni fog mind
ezeknek a követelményeknek lehetőleg meg
felelni.

Az erdészeti altiszt azonban ritkán él egye
dül, mert már a társadalomtól való távolság 
is reá kényszeríti a családalapításra. Annak a 
szegény asszonynak, ki odaadó szerelmével, ra
gaszkodásával eltemeti magát férje magányába, 
hol még csak égy kis beszélgetésre sem mehet 
a szomszédba, milyen jól esik, ha üres óráiban 
hasznos és mulattató olvasmányhoz jut! Ilyen 
helyen egy darab olyan benyomtatott papír is, 
melybe a kereskedő portékáját csavarta, való
ságos kincs s az, ki birtokába jutott, világért 
el nem dobná, mig utolsó betűjét is el nem 
olvasta.

ágyból s gyorsan fölpakkoltam a czókmókomat az 
előállott kocsira. A feleségem ugyan kitett magáért, 
annyi elemózsiát pakkolt be, hogy bátran mehettem 
volna vele az északi sarkot fölfedezni. A hatalmas 
pinczetok és a még hatalmasabb csobolyó tele finom 
küküllőmenti borral hosszú időre biztosított a szomjú
ság ellen s arról hogy jó kedvben nem lesz hiány.

Az utazás leírásával nem untatom a szives olva
sót, elég legyen annyit megemlítenem, hogy egy kis 
kocsirázás, vasúti dőczögtetés után szerencsésen meg
érkeztem Sz.-be Szeben megye egyik városába, hol 
barátom nagy örömmel fogadott. Rövid pihenés után 
már útban voltunk a pár óra járásnyira lévő havasok 
felé. Az apró erdélyi lovak vigan poroszkáltak a 
gondosan kövezett utón.

Az éjjelt egy erdőházban töltöttük s tekintettel 
a másnapi vadászatra, teljesen pihenésre szántuk.

Még nem is pitymallott, mikor már beállított a 
kerület derék erdőőre, egy hatalmas öles férfi, Herku
lesre emlékeztető vállakkal és izmokkal s fólkurjon-
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ERDÉSZETI ÚJSÁG. 3

Az erdészeti altiszti személyzetnél még 
mindig számosán vannak olyanok, kik a hivatalos 
magyar nyelvet vagy csak gyöngén, vagy éppen 
nem bírják, mely körülmény nem egyszer elő
menetelükben is akadályozza. Az ilyenek — 
nem lévén alkalmuk magukat élő szóval gya
korolni — haszonnal olvashatják az „Erdészeti 
Újságot", mert ez a járatlanok által is könnyen 
érthető egyszerű irállyal van Írva, e mellett azon
ban nem téveszti szem elől a helyes nyelvezetet.

Az „Erdészeti Újság egyik legfőbb czélja 
és hivatása a szétszórt erdészeti személyzetet 
legalább szellemileg összehozni s igy mintegy 
összetartó kapcsot képez. Milyen jól esik az 
embernek, ha örömét, búját, baját nem kény
telen magába fojtani, hanem abban magának 
osztályrészest találhat olvasótársai körében! De 
a bajok elpanaszolása nem csak az osztály
társak fülébe jut el, hanem lapunk révén meg
tudják azt azok is, kik az orvoslásra hivatva 
vannak.

Az erdészeti személyzet vagy csak mellé
kesen, vagy éppen nem foglalkozik politikával; 
az ő életének egyedüli czélja hasznos munkál
kodásával hazája jólétét előmozdítani. Ezért az 
„Erdészeti Újság" sem fog politikával foglal
kozni s ha közli is az ennek terén előforduló 
eseményeket, azt saját véleményével nem kiséri, 
hanem azzal csak olvasóinak ismeretkörét tágítja.

Lényeges dolog az erdészetre nézve, hogy 
a megüresedő állomások idejekorán s megfelelő 
szakerővel töltessenek be. Erre a czélra szolgál
nak a pályázatok. A pályázat legfőbb kelléke 
az, hogy minél nagyobb területen s minél több 
érdeklődő előtt legyen nyilvánvaló. Ezen a 
téren eddig nagyon szomorú viszonyok ural
kodtak. Ismeretes dolog mindenki előtt, hogy 
a pályázatokat eddig — egy pár helyi érdekű 
kisebb lapot kivéve, melyet pedig a pályázat 
iránt érdeklődő alig olvasott — majdnem ki
zárólag az országos erdészeti egyesületnek 
havonkint egyszer megjelenő szakközlönye 
közölte. A gyér megjelenés azután nem egy
szer volt oka annak, hogy a pályázat benne 
akkor jelent meg s jutott az érdeklődők tudo
mására, mikor az abban kitűzött pályázati határ
idő már lejárt. Ilyen anomália a hetenkint 
megjelenő lapnál nem fordulhat elő s hogy 
olvasóinknak s általában véve az erdészetnek 
ezen a téren is hasznok szolgálatot tehessünk, 
oda fogunk hatni, hogy a hatóságok pályázati 
hirdetményeik közzétételét reánk is bízzák.

Az „Erdészeti Újság" ha föltárja is a föl
fedezett bajokat és sürgeti azok orvoslását, 
nem akar lenni az országos rendnek a föl
forgatója. A mit mi óhajtunk és akarunk elérni, 
az adassék meg törvényes utón; éppen ezért 
kizárunk lapunkból minden személyes támadást 
legyen az akár elöljáró, akár bajtárs ellen

gatott álmunkból. Gyorsan talpon termettünk s föl
kapaszkodva a lovak nyergeire, vigan baktattunk a 
meghajtandó hegyoldal gerinezére.

Menetközben barátom — ki nagy medvevadász 
hírében ált s már nem egy maczkónak húzta le a bun
dáját — hasznos tanácsokkal látott el, nem győzve 
eléggé szivemre kötni a hidegvért, mint a medevadászat 
legszükségesebb kellékét.

Vagy két órai lovaglás után ezélunkhoz értünk. 
Erdész barátom rögtön elkezdte a rendezkedést; engem 
és a többi vendégeket — voltunk vagy tizenöten — 
személyesen vezetett el az állásokra közbe-közbe mind
egyiknek az előnyeit és hátrányait magyarázván. Én 
egy nagy fatuskó mögé kerültem, honnan elég jó kilá
tásom nyílt egy nagy vizmosta árokra, mely kanyarodva 
húzódott a völgybe.

Alig bukkant ki a nap a láthatáron, megharsant 
a hajtás kezdetét jelző kürtjei s nyomban reá a völgy 
felől íölhangzott a hajtők lármája pisztolyok és puskák 
durrogása.

Szivem összeszorult a zsivaj hallatára s most 
kezdtem csak igazán szepegni. Valami lázforma vett 
erőt egész valómon, magam sem tudtam, félelem-e az, 
vagy pedig a vadász láza, mely nehezen bírja kivárni 
az eredményt.

Jó ideig csak a hajtók zaja hangzott, egyszerre 
azonban valami idegen hang ütötte meg füleimet, olyan 
bömbölés és morgás között váltakozó s rövid időközök
ben ismétlődve, egyenesen állásom felé közeledett. 
Hideg borzadály futott végig hátamon s némi aggoda
lommal tekintettem körül, mintegy segítséget keresve 
s nem is eredménytelenül, mert alig 10 lépésnyi tá
volban ott láttam derék erdőőrünket, kit úgy látszik 
barátom védelememre állított oda. Ez a tapasztalás 
némileg megnyugtatott, de ideje is volt, vérem lecsilla
podjék, mert a morgás mind jobban közelgett felém.

Fegyveremet lövésre készen tartva feszült figye
leméi néztem magam elé s egyszerre olyan látvány 
került szemem elé melyet mig élek el nnm feledek.

A vízmosásos árkon fölfelé igyekezett a meg
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4 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

irányítva, a szenvedett jogtalanságnak azonban 
mindig szószólói leszünk, mert annak orvoslását 
csak ezen az utón remélhetjük, igaz lévén a 
közmondás, hogy „néma gyermeknek az anja 
sem érti a szavát".

Hogy az igy magunk elé kitűzött czélokat 
elérhessük, szükségünk van a legszélesebb körű 
támogatásra úgy szellemi, mint anyagi részben. 
A lapnak hetenkint való kiadása nem csak nagy 
anyagi áldozattal jár, de nagy szellemi tevé
kenységet is követel, szükséges tehát, hogy 
mindkét irányban közönsége részéről támogatva 
legyen. Csak ha a kettő párosul, állhatunk 
meg s fejthetünk ki hasznos munkálkodást, 
melynek üdvös következményei elmaradni nem 
fognak.

Azok, kik velünk egyetértenek, kik a 
maguk és bajtársaik sorsát szivükön hordják, 
álljanak bátran zászlónk alá, tartsanak ki hű
ségesen alatta és segítsék azt diadalra vinni!

P o d h r a d s z k y  E m i l
az „Erdészeti Újság" szerkesztője és kiadója.

Erdészet a gyümölcsfa tenyésztés szolgálatában.
A gyümölcsfák tenyésztése, szép és jó gyümölcs 

nevelése annyira hasznos egy ország közgazdaságára 
nézve, hogy annak felvirágozása bátran mondható az 
ország felvirágozásának. A gyümölcs termelés nem 
csak hogy szép és nemes foglalkozás, de e mellett 
szép jövedelmet is hajt a vele bibelődőnek.

riasztott medve s itt-ott talpának ütéseivel biztatta 
maga előtt két kamasz kölykét a menekülésre.

Még pár aggodalmas pillanat s leshelyem elé 
értek, alig tiz lépésnyire puskám csövétől. Az óriás 
vad láttára egész testemben remegtem, de nem volt 
veszíteni való idő s némileg leküzdve félelmemet, 
czélba vettem az öreget.

Egy hatalmas durranás, utána egy irtóztató ordí
tás jelezték, hogy lövésem talált. A lövés füstje még 
el sem oszlott és időm sem volt az eredményt látni, 
mikor egyszerre . . . .

Nem tudom mi történt velem tovább, mert mikor 
magamhoz tértem, ott látam körülöttem az egész társa
ságot, körülvéve s szemlélve az elejtett medvét. Engem 
derék erdőőrünk ápolgatott, dédelgetett s hogy észre
vette eszméletre térésemet, gyönge erőszakkal igye
kezett megitatni valami jóféle sziverősitővel.

Csak ekkor tudtam meg a történteket. Golyóm 
a medve tüdejét járta át s ez dühösen rontott nekem 
s átkarolva hatalmas mancsaival istenesen megszoron

Sokoldalu hasznát talán fölösleges is elmondani, 
mert úgy szólván ez mindenki előtt ismeretes, mégis 
nem állhatjuk meg, hogy itt legalább néhányat meg 
ne említsünk.

A gyümölcs először is jóizü egészséges eledelt 
szolgáltat, akár nyers akár szárított állapotban, azon 
kívül készíthetők abból az egészségre vagy éppen nem, 
vagy csak kevésbé ártalmas szeszes italok, mi pedig 
most, a sok különféle hamisított italok gyártása mellett 
nagy előny. Egy pár szép gyümölcsfa egy családot 
hosszabb időre képes ellátni jó, Ízletes étellel és itallal. 
Másod sorban a gyümölcs — kivált ha szép és nemes 
fajú — mindig keresett piaezi áru s szép jövedelmet 
hajt tenyésztőjének. Ha jó és szép gyümölcsünk van, 
annyit soha sem tudunk termelni, hogy azt ne tudnók 
értékesíteni. A legfőbb azonban szerény véleményem 
szerint az, hogy ott, hol a gyümölcsfa tenyésztés álta
lánossá válik, nemesednek az erkölcsök.

A roszra minden emberben már születésénei meg 
van a hajlam, mert hiszen azt mondjuk, hogy az ember 
bűnben születik s azt már mintegy átörökli. A roszra 
való hajlandóság már a gyermeknél mutatkozik s nyil
vánul kivált abban, hogy szeret olyan idegen dolgokat 
eltulajdonítani, melyeket saját háza körében meg 
nem kaphat.

Legkapósabb portéka a gyermek lopásánál a 
gyümölcs, mert egyrészt ezt rögtön el is fogyasztván, 
nem kell félnie, hogy bűnének jeleit föltalálják, más
részt inyencz vágyait is kielégíti. Hányán voltak már, 
kik alma, vagy szilva lopáson kezdték s akasztófán 
végezték be életüket, mely rablással, gyilkolással 
volt telve!

Ott, hol a gyümölcstermelést mindenki űzi, hol 
nem csak a kertek, szőllők vannak tele gyümölcsfákkal,

gatott s tán megöl, ha az erdőőr elszántan oda nem 
gyújt s golyója a maczkó szivét nem járja keresztül.

Erdőőrünk s életem megmentője tudományos, 
sokat olvasott ember lehetett, mert helyzetemet a 
medve karjaiban olyannak festette, mint a peleskei 
nótárius a kutyáét, mikor elbeszéli a komédiában 
látott medve-kutya viadalt. Hogy is mondja ezt el a 
jó Gvadányi?

„Egyet ezek közül pofon ő úgy vágott,
Hogy tiz lépésnyire tőle karikázott.
Egyet megölelvén, büdöst abból rázott."

Minden gyöngeségem dacára a vadásztársaság nem 
ismert kegyelmet, hanemannak rendje' és módja szerint 
nyomban a helyszínén fölavatott medvevadásznak.

Tetszett ugyan a dicsőség de azért még ma is 
csak azt mondom: Ne menj rózsám a tarlóra!”, vagyis 
ne menj alföldi ember a havasra medvére vadászni!

SEBES-SZÁSZ.
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hanem még az utak is azokkal vannak szegélyezve, 
elveszti a gyümölcs csábító hatását, mert hiszen min
denki bőviben van a termésnek, úgy szólván torkig van 
vele s igy esze ágaban sincs, hogy ilyen közönséges, 
könnyen hozzá férhető dolog után a kezét kinyújtsa, 
más egyéb, élvezhetlen tárgyak lopásától pedig óvakodik 
mert ezeket nehezen értékesítheti s könnyen lesznek 
árulójává; ilyenek elidegenítésére csak akkor szánja 
rá magát a gyermek, ha egy pár sikeres gyümölcs 
lopáson felbuzdult.

Csodálatos, hogy ilyen előnyök mellett hazánk 
gyümölcstermelése — egyes helyek kivételével — még 
csak bölcsőjében van. Pedig alkmasabb talajú, kedve
zőbb éghajlatú ország alig van a földszinén, mint a 
mienk. Tejjel, mézzel folyó ország lehetne, csak el 
ne dugulnának forrásai a hideg közöny által.

A gyümölcsfa tenyésztésnek több oka van. Egyik 
a nép nagy tömegénél a fölvilágosodás hiánya, másik 
és talán a legfőbb az, hogy nemes csemetékhez nem 
tud jutni a nép, maga pedig ilyeneket nevelni nem tud. 
Hogy régibb időkben a szállítási nehézségek is akadá
lyul szolgáltak, mert ezek mellett a termés nem volt 
értékesíthető, készségesen elismerjük, de ez az akadály 
ma már megszűnt, mert alig van édes hazánknak nap
jainkban olyan pontja, ho kényelmes és olcsó szállítá
si eszközök nem állanának rendelkezésre.

A gyümölestenyésztésnek ezt a pangását régóta 
fájó szívvel nézték az ország jobbjai, de eddig vajmi 
kevés történt a helyzet javítására, Most úgy látszik 
korszakalkotó változás készül, legalább erre enged 
következtetni a földmivelésügyi m. kir. ministeriumnak 
«z erdőhatóságokhoz kibocsátott folyó évi 42142 számú 
körrendeleté.

A ministerium ugyanis hivatkozott körrendeletében 
a vadgyümölcs (vadalma, vadkörte) tenyésztésére alkal
mas területek kimutatását rendelte el s igy nyilvánvaló, 
hogy czélba vette az ilynemű vadonezok tenyésztését.

A kopárok befásitása nagy léptekkel halad előre 
azóta, mióta a területek tulajdonosai a szükséges cse
metéket ingyen, vagy legalább elenyészőleg csekély 
áron kapják. Meg lehetünk győződve, hogy hazánk 
lakossága a gyümölcsfa tenyésztésén is kapva kapna, 
ha a szükséges alanyhoz ingyen vagy legalább olcsón 
hozzá juthatna.

Az államnak nagyon csekély költségébe kerülne 
nehány nagyobb gyümölcsfa csemetekert létesítése és 
az erre czélra fordított költség néhány év, vagy mond
juk évtized múltán száz- és ezerszeresen térülne meg 
a lakosság vagyonosodása s magasabb adózó képes
sége révén.

Ismerünk vidéket, hol a gyermek születése alkal
mával a szülő egy gyümölcsfa csemetét ültet el, mely 
azután a gyermekkel együtt növekedik s később ennek 
gondozása alá kerül. Milyen szép és kiszámithatlan 
hasznot hajtó dolog volna, ha ez a szokás általánossá 
válnék! Pedig nem kell hozzá egyéb, mint egy kis

jóakarat; igen, de nálunk ez még legtöbb helyen is
meretlen fogalom.

Szép föladat vár e téren nem csak az iskolákra 
és azok tanítóira, hanem egyáltalán minden egyes 
fölvilágosodottabb olyan egyénre, ki a köznéppel gyak
ran érintkezik s kivált szép föladat vár az erdészetre 
abban az esetben, ha föntebb érintett föltevésünket a 
jövő igazolni fogja. y. 1.

LEVELEZÉS.
Pod-Banszká 1896 évi szeptember 27.

T i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  ur!
Tegnapi napon olyan kalandom volt, mely érde

mes arra, hogy mások is vegyenek róla tudomást, miért 
is kérem, hogy soraimnak becses lapjában helyet szorí
tani szíveskedjék.

A mondott napon ugyanis kimentem az erdőre, 
megvizsgálandó a kirakott hiuz vasakat s itt nem 
csekély örömömre az egyik vasban meg is találtam a 
prédát egy hatalmas him hiuznak a képében. A gonosz 
vérengző vad még élt s igy elővettem kis kézi szeker- 
ezémet, hogy egy jól irányított ütéssel kioltsam életét.

Két jó csapást mértem a füle közé, de a szívós 
életű állat a helyett, hogy illendően megdöglött volna, 
egyik lábával jobb ezombomhoz kapott s bizonyosan 
csúful járok, ha bő lengyel nadrágom meg nem menti 
bőrömet. így csak a nadrágomból hasított ki vagy 
két tenyérnyi darabot s jó magamnak egy kis karezo- 
láson kívül egyéb bajom nem esett.

Látván, hogy igy nem boldogulok a fenevaddal, 
egy kegyelemlövéssel oltottam ki életét.

A hiuz szép példány volt; hosszasága a 20 ctm. 
hosszú farkát is beszámítva P20 méter, magassága 
66 ctm. súlya pedig 28 kilogramm volt.

Itt még megjegyzem, hogy a hiuz fogást 12 év 
óta gyakorlom s ez alatt az idő alatt 9 darabot fogtam.

Szívélyes üdvözlettel lévén
hive

Se e ma n n  Antal  
m. kir. erdöőr.

A nagyvilágból.
Európa szeme az utolsó napokban a Vaskapu 

megnyitása és felséges uralkodónk romániai látogatására 
volt irányítva. Mindenki leste a szavakat, melyek itt 
a felséges ajkakról elhangzani fognak, mi nagyon ter
mészetes is, mert hiszen egész Európa egy akna fölött 
áll, melybe csak egy szikra kell, hogy kitörjön, Az 
eseményekből nyugodságot meríthetett mindenki, mert 
uralkodónk ajkairól mindenütt a béke szavai hangzot
tak. Az uralkodót a kis Románia nagy fénnyel és 
pompával fogadta.

A világ másik tekintete Angolországnak van 
szánva, hol most a minden oroszok czárja van vendég
látásban. Biztosra vehető, hogy Törökország sorsa
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ennél a látogatásnál lesz eldöntve, mert míg az angol 
közvélemény az európai török uralmat megsemmisíten
dőnek tartja, addig a lelket most az orosz politika 
tartja benne. Úgy látszik, hogy zsíros a falat, melyet 
mindenki magának igyekezik megkaparintani s irigyli 
a másiktól, mi nagy szerencse a roskadozó Törökor
szágra nézve, mert igy a kölcsönös féltékenység fogja 
fönntartani annyira megrendült állását.

Afrikából, a Kongo vidékéről gyászos hírek érkez
nek. A civilisatip terjesztésének ürügye alatt oda 
behatolt müveit (?) európaiak ott állítólag borzalmas 
munkát végeznek a szerencsétlen bennszülöttek között. 
Egy svéd missionárius rettenetes dolgokat beszél az 
ottani viszonyokról. A lióditók ugyanis kényszerítik 
az őslakókat kaucsukot szedni s mikor ezek az enge
delmességet megtagadták, egész községeket kipuszti- 
tottak s a lakosságot rakásra lövették. A katonák 
utasítva vannak minden meglőtt ember jobb karját 
lévágni és — hogy a romlástól óva legyen — fölfüs
tölve beszállítani, hogy igy a komiszárius bizonyságot 
nyerjen a felöl, hogy a töltények nem lettek hiába 
fölhasználva.

A Matúrában folyó hullámai tömegesen hömpölygetik 
a meg csonkított holttesteket. Egy káplár dicsekedett, 
hogy pusztán egy községből 160 kezet szállított be. 
A missionárius maga látta, mint gyilkolták a férfiakat 
s vagdalták le karjaikat. Egy cseesszopó gyermeknek 
a bal karját kezdték levágni s csak mikor a tévedést 
észrevették, vágták le jobb karját. A kegyetlenségeket 
maguk a hatóságok mozdítják elő.

íme ilyenek történnek akkor, mikor a békekon- 
gressusok gyűléseiket tartják és nem akad senki, aki 
az ártatlan népet pártfogásába venné és kínzóitól meg
mentené !

Hogy ilyen módon hogy lehet a műveltséget a 
vadak közé bevinni, mindenki elképzelheti.

Különfélék.
Farkasok garázdálkodása. Szinte hihetetlen 

hirt olvasunk a Néplap czimű újságban. A hir szerint 
Mező-Labor ez környékén (Zemplén vármegye) a farka
sok annyira elszoporodtak hogy folytonos rette- 
getésben tartják a környék lakosságát. Haburán 
nemrég egy lovat faltak föl a legelőn, Kaleuón egy 
lovat és egy kecskét, Csertiszen egy egész sereg lovat 
megsebesítettek, Polenán hat lovat ettek meg, Bonán 
pedig báró Harkányi ökörcsordájában tettek nagy kárt 
az éhes fenevadok. Azt már számba sem veszik a 
gazdák, ha egykét juh vagy kecske tűnik el éjjelen- 
kint a nyájukból. A farkasok ilyen korai megjelené
séből hosszú és szigorú télre szokás következtetni.

Szerencsétlenségek vadászatokon. Novak 
Károly nagytárkányi plébánost egy vadászaton végze
tes szerencsétlenség érte. A vadászat alkalmával

ugyanis Szepessy Jenő fövadász az egyik fán egy meg- 
lapuló vadmaeskát vett észre s oda gyújtott. A lövés 
egy sörétje azonban — bizonyosan a fáról elugorva a 
nevezett plébános bal szemét találta, még pedig olyan 
szerencsétlenül, hogy a derék fiatal pap valószínűleg 
szeme világát veszti. Erdélyben gróf Vass esegei bir
tokán egy főúri társaság vadászott vizi vadra a tavon. 
Vadászat közben az egyik csónak félre billent, minek 
következtében báró Jósika Andor 16 éves fiának a 
fegyvere elsült és az egész madársörét töltés a fiatal 
báró arczába fúródott s azt iszonyúan összeroncsolta. 
A fiatal embert — ki közeli rokona báró Jósika Samu
nak, a király személye körüli ministernek, kórházba 
szállították s ott ápolják.

Az eskü. A galsai templomban, szűz Mária 
szobra előtt szombaton délután egy parasztmenyecske 
térdelt. A templom üres volt, csak egy férfiú állott a 
térdelő asszony mellett. Az asszony esküdött égre 
emelt kézzel, a férfi hallgatta. Egyszerre nagyot sikol- 
tott a menyecske, a szivéhez kapott, azután ájultan 
vágódott végig a templom kövén. Férje hazavitte, ott 
rövid időre magához tért, de aztán újra eszméletét 
veszítette és meghalt.

Nagy vonásokban ime ez a drámai költemény, 
melyet csak versbe kell szedni; a történetet hozzá 
igy mondja el tudósítónk :

Vas Mihály galsai földmives gazda régóta gyana
kodott fiatal feleségére, nem tudott nyugodni a szere
lemféltéstől, pedig nem is a jelenre hanem a múltra 
volt féltékeny Vas Mihály. Végre a múlt szombaton 
nem állhatta tovább, azt mondta az aszzonynak:

Gyere velem a templomba és ha tiszta vagy, 
esküdjél meg a szüzanya szobra előtt, hogy nem volt 
szeretőd.

Az asszony kész volt erre is. Ők voltak szombat 
délután az üres templomban és Vas Mihályné esküdött 
meg térdepelve a leánykori ártatlanságára. Mikof az 
eskü után odahaza magához tért az ájulásából, ágyához 
hívta az urát és töredelmesen megvallotta neki, hogy 
ő a templomban hamisan esküdött, mert volt szeretője 
már férjhezmenetele előtt. Kevéssel a vallomás után 
meghalt. Holttestét fölboneolták s az orvosok meg
állapították, hogy szivszélhüdés volt az asszony halá
lának oka. Megölte a hamis eskü. (Bp. H.)

A  legnagyobb gyém ánt. A világ legnagyob 
gyémántját most köszörüli Amsterdámban a hírneves 
Barends. A gyémánt súlya 971 kárát s a Kapföldi 
bányatelepeken találták. Igaz, hogy köszörülés által 
súlyából sokat fog veszíteni, de ha ez jól sikerül, mégis 
legnagyobbnak marad. Az eddigi legnagyobb gyémán
tok súlya: Őrlővé 195, Koh-i-noré 196 kárát.

Tél a Tátrában. Tátra-Füredről írják nekünk, 
hogy fenn a magas Tátrában beköszöntött már a tél. Ja 
vában esik a hó s egészen téli képe van a vidéknek.Két 
merész turista, Pulay Gábor és Betla Gyula ebben a ke
gyetlen időben megmászta a gerlachfalvi csúcsot; szeren
csésen sikerült a vállalkozása, de a friss hó átal síkossá 
tett utakon többször komoly veszedelem fenyegette a 
egymászókat. (Bp. H.)

— E gy erdész-család szerencsétlensége.
Frigner Lajos radmancítí (Krassó megye) erdész — írja 
a Bp. H. — nejével, két kis gyermekével és feleségének
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18 éves húgával sétakocizást tett a falutól nem messze 
fekvő erdőcskéig. Miután itt egy kicsit mulattak, alkony- 
atkor ismét fölültek és hazafelé hajtattak. Szerencsétlen 
ségűkre azonban a lovak a sötétben valamitől megijedtek, 
megbokrosodtak és eszeveszettül vágtatni kezdettek. A  
18 éves leány volt a legelszántabb, mert midőn látta, hogy 
minő veszély közeleg, a kocsiból szerencsésen kiugrott 
és futva igyekezett haza. A  megvadult lovak ezután őrült 
vágtatással tovább futottak mindaddig, mig a kocsi egy 
fatönkben megakadva föl nem borult, a benne ülőket 
maga alá temetve. Mindannyian súlyosan megsebesültek. 
A  gyermekek életbenmaradásához nincsen remény.

M egölte a saját fegyvere. Nagy-Zorlenc te- 
mesmegyei községben Zsebelyán Dávid erdész, vállán 
megtöltött puskájával kocsijára akart fölszállani, de 
véletlenül megcsúszott s a fegyvere elsült. A golyó száján 
keresztül fejébe hatolt s a szerencsétlen ember szörnyet halt.

N ői ruha forradalma. A  most folyó berlini 
női kongresszus rendelkézésére álló sok bölcs és hasznos 
kérdéssel és a női rnha ellen intéz elkeseredett támadá
sokat Valóságos forradalmat terveznek: meg akarják vál
toztatni a nők egész öltözködését, részint egészségügyi, 
részint — igy mondják ők' — esztétikai szempontból. El 
akarják törülni mindenek előtt a szoknyát, továbbá a 
modern cipőt és kalapot, a sütövasat, a hajtüt, a fűzőről 
és a női toalett összes többi diszkrét részleteiről nem is 
szólva. Nagy lelkesedést keltett egy kisasszony, a ki elő
adását ezzel a fölkiáltással végzte: »Hölgyeim! A  nőe
mancipációból semmi sem lehet addig, a mig a nőnek egy 
félóráig kell a nyomorult szoknyán a zsebet keresni!« Hogy 
mit vegyenek majd magukra a hölgyek, ha majd a szok
nyát és a többit végleg megvetik, azzal még a berlini 
sansjupon-ok nincsenek maguk sem tisztában, de azt ja
vasolják, hagy a kongresszus állison föl alkalmas helyen 
egy női ruha-kisérleti állomást, a mely hivatva lesz a jövő 
század divatját megállapítani.

Veszedelm es utltars. Egy bányászlegény Sze- 
pes-Ófaluból gyalog menvén Rozsnyóra a Pozsáló-he- 
gyen át, csörtetést halllot maga fölött az erdőben. Azt 
hívén, hogy valami földije jön utána, megállóit, hogy be
várja s azután együtt folytassák az utat a völgyben lefelé. 
Nagy volt azonban a bányász ijedsége, midőn rövid vára
kozás után egy nagy medve cammogott feléje a gyaloguton, 
maga után huzva egy vadfogó-tőrt. csörtetve a rajta függő 
láncot. A bányászlegény a mackó láttára futásnak eredt 
s meg sem állott, mig a Rozsnyóhoz közeli Hutatelepre 
nem ért, a hol a futástól és ijedségtől kimerülve össze
esett. A  medve a lábát szorító csapóvassal nem volt ké
pes futni s ennek köszönheti a bányász, hogy az ijed
ségen kívül más baja nem esett.

Pályázatok. Ajánlkozások.
1896 évi 3022 szám.

Ezen erdőhivatal kerületében megüresedett egy 
I. oszt. főerdőőri, egy III. oszt. főerdőőri, egy I. oszt.

egy II. oszt. és egy IV. osztályú — illetve előléptetés 
esetén öt IV. osztályú erdőőri, — továbbá egy II. oszt. 
famesteri, — két III. oszt. erdőlegényi, két I. és négy 
III. osztályú erdőszolgai állomásokra 480. 360. 350. 300. 
240. 420. 150. 200. illetve 120 forint évi bér s egyéb 
állományszerü illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állomásra pályázók az 1879 évi XXXI. 
t. ez. 37 §-ában követelt erdőőri szakviszga letételét és 
az államerdészeti szolgálatba ujjonan belépni kívánók 
ezen kívül ép, erős testalkatukat, különösen jó látó, 
halló és beszélő képességüket kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkorukat és illetőségüket 
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes bírását ok
mányokkal igazolni tartoznak.

A famesteri állomásért folyamodók azt is tartoznak 
beigazolni, hogy a vizi,- ut,- és polgári építkezésekre 
vonatkozó gyakorlati ismeretekkel bírnak s képesek az 
építkezéseknek a megállapított tervek szerint való 
vezetésére.

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó
évi október hó 31-ig az alulirt erdőhivatalnál nyújtan
dók be. J

Szászsebesen, 1896 évi szeptember hó 28-án.
m. kir. erdőhivatal.

Szerkesztői üzenetek.
Zathureczky Géza urnák. Sörétvölgy. Szives soraiban 

foglalt jóindulatát köszönjük. Igaz, hogy a lap árának ilyen 
csekély fölemelésével nagyon koezkáztatjuk annak fönnállását, 
de bizunk benne, hogy nem csak eddigi barátaink nem fognak 
elhagyni, hanem éppen az olcsóság révén számtalan újakat fogunk 
nyerni. Ha az erdészeti személyzetnek csak 10—15 százaléka 
sorakozik zászlónk alá, ennyit pedig intelligenciája és jóra való 
hajlandósága mollett reménylenünk kell, ügyünk biztosítva van. 
Az előfizetést a naptárak árának beszámításával rendeztük, Mint 
már az „Erdőőr* utolsó számában jeleztük. Kéréssel fordultunk 
az országos erdészeti egyesülethez, hogy a saját kiadású naptárát 
az altiszti személyzetnek mérsékelt áron adja. Az eredményt 
annak idején közölni fogjuk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Em il.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész"
Előfizetés:

Egész évre 2 írt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTŐ 
MÉHÉSZ* szerkesztősége. 

Sajtény, Csanádmegye.
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8 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

99FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
-** ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN,

A laptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: ttiz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az é let és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ZBaiersderf Jffenrií[ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagyméltóságu foldm ivelesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

ozógtinli újólag mogtolzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemm el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete, 
ó  csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e g ma n n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ...............................4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á rnap

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Közös érdek.
Az embernek veleszületett gyöngéje az, 

hogy nem igen szeret törődni más embertársának 
bujával-bajával, vagy ha törődik is vele, nem 
azért teszi, hogy segitsen rajta, hanem csak hogy 
legyen mivel foglalkoznia s gyakran mulatságául 
szolgál az ilyenről való pletykázás.

A gazdag nem szeret bíbelődni a koldussal, 
az egészséges a beteggel; egyik is, másik is 
szívesen a maga útjára ereszti amazt. Benne 
van már a természetünkben, hogy szeretünk 
másoktól külömbözni s ha lehet, azokat bármely 
téren túlszárnyalni.

Az embernek ebből a természetéből kelet
keztek a különféle társadalmi osztályok. Az 
egyik szerencsésből lett uralkodó, másikból

mágnás, nemes ember, a legnagyobb rész pedig 
megmaradt az ő szegény, egyszerű mivoltában.

Ismételve megkisérlették már egyesek új
ból behozni az eredeti egyenlőséget nem csak 
rangban, de vagyonban is, de törekvésük mindig 
hajótörést szenvedett az emberi természet 
gyarlóságán. Még a rangnál talán lehetséges 
lenne az egyenlőséget keresztül vinni, eltörülni 
minden megkülömböztetést s kimondani, hogy 
ime, nem ismerjük el a másiknak az ő kivált
ságait, melyeket részére akár a hatalom, akár 
pedig a születés biztosított, hanem mindenkinek 
legyen meg az ő egyenlő joga, de lehetetlen 
lenne ezt elérni a vagyoni külömbségnél.

Osszunk föl ma minden vagyont, jószágot 
teljesen egyenlőre s meglátjuk, hogy félóra

TÁRCZA.
-------------- —"£ v 4 ------------------

Csillag és Göröngy.
— Az erdész életből. —

Ne ijedjen meg kedves olvasó, nem vonok én 
párhuzamot a csillag és göröngy között, sem anyag, 
sem szerkezet, sem fény vagy árny tekintetében.

Keveset értek a geológiához, még kevesebbet az 
astrologiához, mért fecsérelném az időt már elesépelt- 
theoriák és hipothésisek leírásával?

Három évig voltam ugyan meteorologiai észlelő, 
de egy pár — csakugyan — légből kapott adaton kí
vül vajmi kevéssel örökítettem meg nevem a magyar 
meteorologusok között. Egyet azonban tapasztaltam: 
hogy csillagot vizsgálni csak göröngy felett lehet . . . 
És azt hiszem, a ki három évén át bíbelődik a baro
méterrel, a száraz és nedves thermométerrel, a psi- 
hrométerrel, a minimális és maximális meleget, illető

leg hideget föltiintető készülékkel; a kinek jegyezni 
kell a szelek járását és erejét, a felhők vonulását és 
alakját naponta — háromszor s hozzá kétszer sürgönyt 
meneszteni Budapestre a meteorológiai intézethez és 
ezenkívül egy csomó hivatalos és nem hivatalos teen
dővel van ellátva, attól nagyon elég az elmondott
fölfedezés.

Hát önelégülten csapok át tulajdonképeni tár
gyamra.

Jó távcsővel még a nagyobb épületeket fölösmer
heti az ember történetünk színhelyén, a nagy Pietrosz 
ormáról, igy a kedves olvasóra bízom, találja ki, Ma
gyarország vagy Erdély melyik városában játszik le 
eseményünk, mert annyira indiscrét nem lehetek, hogy 
a helység nevét is eláruljam.

*  *
*

Köhécselve csoszog az egylovas kordé mellett 
Göröngy Gábris a bükkhegyi erdő felé. Vizsga sze
meket vet, jobbra mintha attól tartana, hogy meglát-
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10 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

múlva már ismét lesznek külömbségek, mert 
ha az egyiknek megdöglik a lova, vagy leég 
a háza, mindjárt megbillent az egyenlőség 
mérlege, szegényebb lesz egyik a másiknál s 
kezdhetnők az osztozkodást újra.

Ezért végeznek haszontalan munkát azok, 
a kik az ilyen egyenlőség apostolaivá tolják 
föl magukat s tanaikkal bolonditják a szegény 
népet. Az ilyenekre szánakozva kell néznünk, 
mint eszükben megháboritottakra, mert ezek 
olyas valamit akarnának fölforgatni, mit nem 
áll hatalmában senkinek s ez a világ rendje.

Bátran megmaradhatunk tehát abban a meg
győződésünkben, hogy egyenlőség a földön 
lehetetlen s annak helye csak a föld alatt van; 
a halál az, mely nagy urat és koldust, gazdagot 
és szegényt egyenlővé tesz, annak a birodalmá
ban nincsen rangkülömbség, nincsenek osztályok.

Ezt az osztályoskodást megtaláljuk az erdé
szeti személyzet körében is, mint a hogy megvan 
az minden más téren.

A kincstári alkalmazottak — nem állítjuk 
valamenyiről, tisztelet a kivételeknek — fél
vállról tekintenek a megyei, járási vagy magán 
uradalmi alkalmazottakra s hol csak alkalmuk 
akad, igyekeznek fensőbbségüket föltüntetni. 
Ugyanezt teszi a nagyobb uradalom embere a 
kisebbével szemben. Teszik ezt pedig saját 
maguk kárára és hátrányára.

Azt, hogy valaki itt, vagy ott nyert alkal
mazást, csak ritkán köszönheti a saját egyéni
ségének, képességeinek, hanem legtöbb esetben 
a véletlen puszta játékának. Nem is az a lénye
ges, hogy hol, melyik téren teljesítjük hivatásos 
szolgálatunkat, hanem az, hogy azt mindenütt, 
minden körülmények között hűségesen, a mint 
az képességeinktől, erőnktől kitelik, önzetlenül 
teljesítsük.

Mindnyájan egy közös czél felé törünk, egy 
nemes czél felé, mely nem egyéb, mint hazánk 
és honfitársaink boldogulása.

Közös a czél, közösek tehát az érdekeink is, 
igy azután természetes, hogy minden személyes 
motívumot félretéve egész igyekezetünket arra 
kell irányítanunk, hogy a köztünk fönnállani 
látszó válaszfalak leomoljanak s ezeknek om
ladékái fölött nyújtsunk egymásnak bajtársi 
jobbot az együttes hasznos cselekvésre.

Az erő, bár milyen nagy legyen is, ha szét 
lesz forgácsolva, megszűnik erő lenni s gyönge- 
séggé válik, mig a kicsiny erők tömörülve, mint
egy egygyé olvadva legyőzhetlen hatalmassággá 
lesznek, mely nem ismer akadályokat, melynek 
ellentállani mi sem képes.

A czél lebegjen mindig szemeink előtt s 
ne az eszközök, melyekkel azt elérni akarjuk, 
de ezt a czélt ne tévesszük szem elől, hanem 
tekintetünk mindig reá legyen irányítva. A jó

ja valami jámbor lélek s kiolvassa a szemeiből, mibe 
sántikál ő kigyelme.

Pedig a kutya se mászkál idekünt most; alszik 
az egész város; a jáger ur is késő este jött haza, 
bizonyára fáradt, pihen most ő is.

Mindazonáltal önkéntelen is hátra-liátra néz s hogy 
semmi gyanúsat sem lát, oda szól a vele csaknem 
félkoru deresnek: „gyű“ ! Az engedelmes pára egyet 
ránt a kordén, egy kerék forgásnyit szalad, aztán me
gint a szokásos taktusban rakja lábait egymás után.

Az erdő legelhagyatottabb rejtekét keresi fel az 
öreg Göröngy, kiszemel egy neki való csenevészbükk- 
fát és elkezdi döngetni a dorong élű baltával. Tízszer 
is bele izzad, félbe hagyja, meg ismét vágni kezdi a 
mig nagy keservesen ledönti.

Hajszra-csára áll a házikójának oldala, nem vár
hatja be a telet ilyen állapotban, mert könnyen meg
veheti az Isten hidege egész ház népével együtt. Pedig 
szép számban vannak. Híjába, ki tehet róla, hogy az 
ég annyi magzattal áldotta meg. A szegény ember 
szapora, mint a házi nyúl.

Nincs egy garasa, fára meg okvetlen szüksége 
van, hát mitévő legyen? kénytelen oda fordulni, ahol 
talál.

Igaz, hogy a jáger ur nem akar tudni az ő nyo
morúságáról, ha meg csípi, be Írja, és biz’ szomorú 
vége lesz a dolognak.

De hát, talán csak sikerül ez egyszer, úgyse igen 
jön ő egyhamar az erdőbe.

Hanem hát a szegény embernek szegény a sze
rencséje is: Göröngy Gábrielt éppen akkor csípte meg 
a jáger ur, a mikor az anyjuk a kaput nyitotta ki a 
deres előtt.

Kár a szót szaporitni, Göröngy koma be lett írva 
és fogadom, hogy nem sokára meg is kapja a hosszú 
levelet a bíróságtól.

Mikor az erdőőr menni készült, Göröngy Gábris 
közel hajolt hozzá és ezt súgta a fülébe:

Ha már engem föl irt a jáger úr, nézzen oda a 
bükkhegyi erdő felé, a nagyságos Csillag Dénes úr 
szolgáit arra felé láttam haladni a két szürkével.
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vadász ha egyszer megpillantotta a vadat, nem 
bocsátja többé szeme elöl, mig nem sikerült 
neki azt elejteni.

Legyünk mindig figyelemmel arra, hogy 
hivatásunk mindnyájunknak egy és ugyanaz, 
bár egyikünk az egyik, másikunk pedig a másik 
utón tör feleje; ha utainkon biven kitartunk, 
munkálkodásunk végén találkozni fognak azok, 
mert nem hiába mondja a közmondás, hogy 
„minden ut Rómába vezet".

Ha azután a társodalom látja, hogy mi 
érdekeinket — bár milyen természetűek legye
nek is azok — közöseknek ismerjük, azok 
elérésében egymást támogatni nem csak minden
kor készek vagyunk, de ezt kötelességünk
nek is ösmerjük, olyan kötelességünknek, 
mely elől kitérnünk nem szabad, mindjárt más 
szemekkel fog ránk tekinteni s meg fogja tenni 
azt, mit eddig vajmi csekély mértékben tett 
meg: meg fog minket becsülni s játszva vívjuk 
ki irányunkban való tiszteletét, mig ellenben 
ha széthúzok leszünk, ha az egyik csáléra, a 
másik hajszra megy, szétforgácsolt erőnket 
kutyába se veszi s félvállról fog tekinteni ránk, 
mint olyanokra, kik becsülésére s arra, hogy 
velünk törődjék, nem vagyunk érdemesek.;

Sokan vagyunk, talán többen, mintsem 
gondolnánk, kik az erdészet nemes szolgálatá
ban állunk, kik életünket annak javára szén

teltük, s mégis alig tudunk egymásról s a leg
közelebbi szomszédnál tovább alig terjed ki 
láthatárunk.

Hogy ez az állapot nem tarthat örökké, 
hanem azon változtatni kell, készségesen el
ismeri mindenki, de segíteni nem tud rajta, mert 
nincsenek meg hozzá a szükséges eszközök. 
Ezeket az eszközöket fölkutatni, közkézre bo
csátani s ez által módot nyújtani a közös érdek 
megóvására az a föladat, melyet magunk elé 
tűztünk s melyet Isten segedelmével előbb-utóbb 
elérni reményiünk.

Hogy mik legyenek azok az eszközök, azt 
lapunk jövő számában fogjuk elmondani.

(Folytatás következik).

LEVELEZÉS.
Szász-Magyaros 1896 évi október hó 4-én.

Te k i n t e t e s  s ze r kes z t ő  ur!
Folyó évi junis hó 5-én megírtam volt a tekintetes 

szerkesztő urnák, hogy Krizba községben Salati József 
erdőőr május 23-án az ellene szegülő és őt megtámadó 
László Mihály krizbai lakost meglőtte s ez kapott sebé
be még az nap bele is halt.

Salatit az eset után elülj ár ó gondnoka állásától 
fölfüggesztette, de a vármegye közig, erdészeti bizott
sága áthelyezte a földvári erdőgondnoksághoz, hol 
szolgálatát ma is becsülettel és hűségesen végzi.

Salati ellen a kir. ügyészség halált okozott súlyos

— Köszönöm, majd meg fizeti Csillag is a kárt 
épp úgy, mint Göröngy, — felelt az erdőőr.

Majd meg látjuk!? . . .
* * *

*

Akár csak egy fúrészgyárban, olyan csattogás 
és nyiszorgás van a bükkhegyi erdőben. A vak is oda 
találna, nem csak az a szem-füles erdőőr, a ki úgy 
ösmeri a kérületének minden fáját, mint az anya gyer
mekét.

Dalolva mehetne oda, úgy sem hallanák meg, 
annyira el vannak bizakodva: hanem azért óvatosan, 
bujkálva közelíti meg őket. Természetévé vált már 
az óvatosság, mint a rókának a furfang.

Tiz lépésnyire a kártevőktől megáll egy bokor 
mellett, megnézi, merre fogják dönteni a fát s hogy 
magát bisztonságban tudja, nyugodtan várja be, mig 
ledöntik a törzset.

.Kár volna őket megzavarni munkájukban" gon
dolja .abban hagynák és utóvégre a kincstárnak kel

lene levágatni a fát, mert igy meg hajkolva, befűré
szelve úgysem lehetne itt hagyni: kitörné a szél s ki
tudja, mily nagy kárt okozhatna.

Egy földrengető zuhanással ledől a törzs, leágaz
zák s mikor a taligára akarják emelni, előlép az erdőőr.

Meglepetten tekint a két szolga egymásra, aztán 
mintha csak észre se vették volna, tovább akarják 
folytatni munkájukat.

— Megálljátok !-rival rájuk az erdőőr-van-e bár- 
czátok ?

— Nincs, felel félválról az egyik, talán a nagy
ságos urnái van.

— Igen? hát eredj és kérd el, hozd ide délután 
4 órára, akkor elvihetitek a fát, hamarább egy husán
got sem kaptok. Kinek a szolgái vagytok s hogy hív
nak titeket?

— Nagyságos Csillag Dénes űréi. Tessék meg
engedni, hogy elvigyük a fát, aztán tessék el végezni 
a nagyságos úrral a többit. Nevünk: Csöbör János 
és Zöld István. — Eredjetek Isten hírével, örüljetek,
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testi sértés büntette miatt vádat emelt s bűnügyében 
a tárgyalást folyó évi szeptember hó 15-én tárgyalták.

Hasonló esetnek mindnyájan ki lévén téve, jónak 
látom az Ítéletet egész terjedelmében közölni, hogy 
ebből mindenki egyaránt okulhasson.

Az ítélet szövege a következő:
„ 4248.4492
bz- bftő 896

Ó Felsége a király nevében!
A brassói kir. törvényszék mint bünfenyitő bíróság 

halált okozott súlyos testi sértés miatt terhelt Salati 
József elleni bűnügyben a kir. ügyészség meghallgatása 
után a mai alulirt napon tartott zárt ülésben hozta a 
következő:

Felhagyási határozatot:
Fenti bűnügyben a további eljárás a bprdts 198 §-a 

a. pontja alapján, tekintettel a bprdts 197 §. 1 pont
jára felhagy atik;

mert:
Tekintettel arra, hogy azon körülményre nézve, 

hogy az elhalt László Mihály közvetlen halála előtt 
azon nyilatkozatot tette volna, miszerint terhelt őt ak
kor lőtte meg, midőn a földön ült, csak is az elhalt 
nejének, özv. László Mihálynénak egyedüli vallomása 
fordul elő és igy ezen körülmény perrendszerüen bi
zonyítottnak nem tekinthető és tekintettel arra, hogy a 
cselekmény lefolyására közvetlen szemtanú nem léte
zik, a tényállás tekintetében terhelt Salati Józsefnek a 
vizsgálat adatai által meg nem czáfolt, sőt a négy 
szakértői vélemény által támogatott azon valomása 
fogadandó el valónak, hogy f. évi május 23-án délután 
mint járási erdőőr a László Mihály marháit krizbai ha
táron lévő úgynevezett „karélyosalja“ nevű erdőrészben

hogy zálogot nem veszek. A gazdátoknak pedig 
mondjátok meg, hogy tetten értelek benneteket és 
följelentem az esetet; tudom, hogy nincs bárczája.

Egy kis ideig gondolkodtak, aztán hirtelen oda 
ugrik Csöbör, megkapja az erdöőr fegyverét „fogd a 
torkát* kiáltással.

Amaz ugylátszik sokkal becsületesebb vagy gyá
vább, hogy sem saját bűnéért harczra keljen: meg 
sem mozdul.

De az erdőőr sem az az ember, a ki egykönnyen 
lefülelni engedné magát: kirántja vadász kését s olyat 
csap a lapjával támadójának kezére, hogy az menten 
elbocsátja a fegyvert.

Fölugrik a taligára, ott hagyva társát s gyorsan 
haza hajt.

— Leszesz tanúm? — kérdi az erdőőr Zöld 
Istvántól.

— Ne kívánd azt uram; mert ha én melletted 
tanúskodom, társam képes lesz, agyba — főbe püfölni 
vagy — titokban — még a gyertyámat is kioltja.

ismételten tilos legelésben találván, midőn nevezettet 
többször felszólította, hogy a marháit az erdőből hajt
sa ki és nevezett felhívásának nem engedve őt szidal
mazni kezdte, a marhákat behajtani akarta, azonban 
nevezett őt ebben megakadályozva neki rohant s mint
hogy terhelt elhaltnak veszélyes és kötekedő természe
tét előzőleg ismerte, azon jogtalan és őt fenyegető 
támadás elhárítása végett nála levő szolgálati fegyve
rét válláról levéve, annak kakasát felhúzta s figyel
meztette elhaltat, hogy feléje ne közeledjék, elhalt 
azonban a figyelmeztetésre nem ügyelve neki rohant, 
fegyverét kezéből ki akarta csavarni, mi közben a fegy
ver elsült és László Mihályt ol módon sértette meg a 
löveg, hogy ezen sérülés következtében rövid idő 
múlva meghalt.

Azon tényállás alapján — tekintve, hogy az egye
dül levő terhelt akkor, midőn az elhalt részéről ellene 
intézett jogtalan és testi épségét közvetlen fenyegető 
támadás elhárítására fegyverét válláról leemelte és 
kakasát felhúzta, csak a jogos önvédelem korlátái kö
zött járt el és tekintve, hogy a fegyver elsütését nem 
terhelt szándékos, hanem magának az elhaltnak jog
talan ténykedése okozta, — terhelttel szemben bünte
tendő cselekmény annál kevésbé állapítható meg, mert 
az 1895 évi 72076 sz. a. kiadott bel- és fóldmivelés- 
ügyi ministeri rendelet 3 §-ának I. illetve 3 pontjára 
tekintettel az előadtot körülmények között terhelt mint 
törvényes feltételek mellett allkalmazott erdőőr szol
gálati fegyverének használatára jogosítva is volt.

A nagyvilágból.
Francziaország fővárosa, Páris olyan ünnepélyek 

színhelye, milyenekre még a világtörténelem alig em-

Hanem azt szeretném tudni jáger ur, melyikünket tart 
meg ez eset után a nagyságos u r ; mert, kettőnk közül 
egyiknek menni kell a háztól.

— No arra én is kiváncsi vagyok. A nagyságos ur 
küldött titeket ide?

— 0 azt mondta: eredjetek, vágjatok egy szép 
bükkfát ott, a hol találtok. De én megyek. Isten áldja 
meg a jáger urat.

Isten veled! Vigyázz hogy beszélsz a tárgyaláson. 
Igazat szólj.

Ugyanazon nap és órára lett megidézve Csillag 
és Göröngy.

Szegény Göröngy már 7 óra tájt ott lábatlanko- 
dott a békebiróság folyosóján, szívta a nagy port, » 
mit a hivatalszolga csapott. Még az asztalokat is 
segített félre és vissza tolni, csakhogy szószólót talál
jon valakiben. Meg is Ígérte a hivatalszolga, hogy 
pártját fogja, beszél négyszemközt a biró úrral. Már 
tizet is ütött a toronyóra és még mindig nem hívták be. 
Pedig ő szegény a krumpli kapálást hagyta abba, sie-
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létezik. A francziák vendégül látják hatalmas szövet
ségesüket, a minden oroszok czárját s ennek ifjú nejét. 
A fogadás fénye és pompája minden emberi képzeletet 
fölülmúl; a díszítésekre a város húsz milliót meghala
dó összeget költött, mely költsége azonban bőven meg
térül az oda sereglett s egy milliót meghaladó idegen 
révén. A ezári pár bevonulása alkalmával a népnek 
milliói állták el az utakat, melyeken át a menet elvonult.

Hazánkban most minden fontosabb dolgot háttérbe 
szőrit a küszöbön álló képviselőválasztás. Ő felsége 
a király ugyanis az országgyűlést a szokásos trónbe
széd kíséretében folyó hó 5-én ünnepélyesen berekesz
tette s igy az uj választások a törvény értelmében még 
e hó folyamán megkezdődnek. Az egyes pártok lázas 
tevékenységet fejtenek ki s a mozgalom már az ország 
egész területén észlelhető. Értekezletek, gyűlések, be
számoló és program beszédek, pártvacsorák egész lán- 
czolata vonul el szemeink előtt. A választási hírek 
között nagy figyelmet kelt az, hogy a románok is ki 
fognak lépni eddigi passivitásukból s jelölteket állí
tanak. A románság ugyan eddig is részt vett a válasz
tásokon, de csak szenvedőleg, a mennyiben nem érdek
lődött a megválasztott egyéniségével és politikai hit
vallásával, hanem szavazott arra, a kit éppen útjában 
talált; inkább mulatságból, mint meggyőződésből, most 
azonban saját nemzeti érdekeit viszi a választási harcz- 
ba. Izgalmas választásokra van kilátás, mert sokan 
nincsenek megelégedve a behozott egyházpolitikai tör
vényekkel s azok megváltoztatását követelik. Ezek
nek szolgálatában áll az úgynevezett néppárt, melynek 
vezetői egyes mágnások és kivált a katolikus papság. 
A legközelebbi pár hét meg fogja mutatni, hogy a nép 
zöme kinek fog igazat adni.

Hasznos tudnivalók.
Sertések hizlalása. A sertések hizlalásánál 

rendesen a hány ház, annyi szokás; majdnem minden 
egyes embernek meg van a maga módszere s nagyobb
részt mindenki a magáét tartja legjobbnak. Egyik az 
eledelt nyersen adja sertéseinek, mig a másik megfőzi. 
Hogy melyik hasznosabb és előnyösebb a kettő közül, 
arra nézve megtaláljuk a feleletet a „Gazdasági Lapok“ 
folyó évi 39-ik számában, melynek erre vonatkozó 
közleményét tisztelt olvasóink tájékoztatására és oku
lására egész terjedelmében ide iktatjuk.

Czé l s ze r ü- e  főzni  a s e r t é s e k  t a k a r m á 
n y á t ?  A wisconsini gazdasági főiskola értesítőjében, 
még 1889-ban terjedelmes tanulmány jelent meg e 
kérdésről az amerikai kísérleti állomás sertéstakarmá
nyozási kísérleteinek felhasználásával. S ezek alapján 
az a nézet fejezteit ki, hogy a szemestakarmányt és a 
korpát főzni nem czélszerü, a burgonya főzése ellenben 
haszonnal jár. Ez a nézet több Ízben megtámadtatott, 
a miért is újabb ellenőrző kísérletek eszközöltettek, 
még pedig tengeri darával és korpával oly formán, 
hogy ez a két takarmány vízzel főzetett 15 perczig és 
azután folytonos kavarással pépszerüvé változtattatott 
s a mikor 37 C fokra lehűlt, feletették. Más sertések
nek pedig ugyanannyi tengeridara és korpa szárazon 
tétetett a váluba, itt azonban forró vízzel összekavarták 
és a mikor szintén 36 C fokra lehűlt, feltálaltatott. A 
hosszabb ideig kellő körültekintéssel folytatott kísérlet 
eredménye az volt, hogy a főtt eleségből 439 k. kel
lett 100 k. élősúly elérésére, a főttelenből pedig 454 k. 
A különbség a főzés előnyére tehát oly csekély, hogy 
csak ott fizeti ki magát a szóban levő takarmányfélék 
főzése, a hol a tüzelőanyag ára nem jöhet számításba,

tös volna az útja. Be is tolakodott a biró ur szobá
jába s megállt nagy alázatossággal az ajtóban. Szólani 
nem mert, hozzá sem szóltak, hát várt birka türelemmel.

A jáger ur is ott ült egy széken halkan diskurál- 
va egy tentanyalóval. Olykor türelmetlenkedett, hogy 
nem jön már a másik kártevő, de aztán megint elfeled
kezett; könnyű neki, meg van a napi dija, hát várhat 
estig is.

Pár perczel 11 óra előtt végre nagy garral lépett 
be Csillag Dénes, a felkötött kezű és az elcsapott 
szolgájával együtt.

— Szervusz Dénes !-e szavakkal ugrott föl a biró 
— foglalj helyet.

Göröngyei hamar végeztek: elitélték az erdőtör
vény 90 § alapján 5 frt. 20 krajczárra és megmondták 
neki, ha 8 nap alatt be nem fizeti, lefoglalják a derest. 
Könnybe lábadt szegénynek a szeme, hiába könyörgött, 
nem használt semmit, elutasították. Hanem azért nem 
mozdult. Várta mi lesz Csillaggal.

Csilaggal szemben ugyanezen törvény 84 § ját

szották k i: Igazoltnak látszott, hogy ő a kötelesség- 
szerű felügyeleti jogot nem mulasztotta el gyakorolni, 
mert szolgáit a saját területére küldte vágni, de ezek 
úgy látszik tévedésből vágtak a kincstár erdejében s 
ennek is csak Zöld István az oka, mert ő régibb idő 
óta szolgálta az uraságot, tehát ő lett elitélve. Hiába 
beszélt az erdőőr, hiába a gondnokság képviselője, 
elmarasztalták Zöld Istvánt, s mert nem tudta lefizetni 
az ősszeget, leülte, pedig soha sem pihent még áris- 
tomban.

Szegény Göröngy az ajtó mellett felsohajtott: Ha 
én Csillag lehetnék.

Megrokkanó léptekkel hagyta oda a bírósági ter
mei, Isten hozzád helyett csak ennyit mormogott:

— Nincs igazság!
KULCSÁR PÁL.
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vagy a hol gőz áll rendelkezésre, vagy a nagybani 
hizlalásnál, a hol a tüzelés költségeit és a több mun
kát az említett csekély előny is fedezi.

Különfélék.
Kérelem olyasóinkhoz. Az „Erdészeti Újság* 

második számával lépünk tisztelt olvasó közönségünk 
elé. Meghoztuk a nagy áldozatot, csak hogy közönsé
günknek támasztott igényeit kielégíthessük, nem riadva 
vissza a többek által hangoztatott kételyektől, hogy 
nehéz vállalkozásunk balul fog kiütni. Az eddigi ered
mény azt látszik mutatni, hogy a kételkedőknek némi
leg igazuk volt, mert az „Erdőőr* volt előfizetői közül 
még mindig vagy négyszázan vannak olyanok, kik sem 
régibb háralékaikat be nem fizették, sem pedig az uj 
lapra az előfizetést be nem küldték. Ilyen viszonyok 
között az „Erdészeti Újság* fönnmaradása a legnagyobb 
mértékben lévén koczkáztatva, újólag fölkérjük mind
ama barátainkat, kik még a múltra nézve hátralékban 
vannak és az uj lapra még elő nem fizettek, hogy 
úgy hátralékaikat beküldeni, valamint előfizetéseiket 
megújítani még e hó folyamán szíveskedjenek.

Lapunk első száma a hatósági engedély késedel
mes beérkezése miatt kissé megkésve küldetett szét, 
jövőben azonban pontosan, minden Vasárnap postára 
lesz adva.

Újonnan belépő előfizetőinknek a lapot az első 
számtól kezdve küldjük, valamint mutatványszámot is 
egyszerű megkeresésre.

Végre fölkérjük barátainkat, hogy a lapot isme
rőseik körében terjeszteni szíveskedjenek.

A szatmári erdők eladása. Évek óta hirde
ti a város az erdők eladását, de ez eredményre soha 
sem vezetett. Most a hatóság magánúton tokintélyes 
fakereskedőkkel lépett alkuba s nem kevesebb, mint 
hét bel- és külföldi czég jelentkezett a vételre, kik 
közül a tárgyalás alatt kettő visszalépett, végre is mint 
legtöbbet Ígérőnek 870.000 forintért a Neuschloss-íéle 
nasiczi tannin- és gőzfürész-részvénytársaságnak adta 
el. Egyúttal kötelezte magát a czég, hogy gözfürész- 
telepet állít fel 500 munkással és a hegyi vasút kiépí
téséhez hozzájárul.

Mérgezés szőlővel. A peronospora ellen való 
védekezés czéljából a szőlőket mindenfelé permetezik. 
Az ilyen permetezett szőlőnek nem csak a leveleire, 
de a gyümölcsére is reá tapad a használt rézgálicz. A 
rézgálicz tudvalevőleg erős méreg s igy az ilyen szőlő 
élvezetétől óvakodnunk kell s ha tiszta szőlőnk nincs, 
akkor az ilyet előbb alaposan mossuk meg. Olaszország- j 
bán az idén többen megbetegedtek a befecskendezett j 
szőlő evésétől, sőt egy Barióné nevű szőlősgazda, neje ; 
és 17 éves leánya bele is haltak.

Kirabolt vonat. Riopuorco uj-mexikói város 
közelében a nyugat felé robogó vonatot őt rabló föl
tartóztatta. A vonaton utazó szövetségi marsai a rab
lók egyikét lelőtte, de a többi négy tovább lövöldözött 
az utasokra, kik közül többen meghaltak és megsebe
sültek. A banditák ezután lecsatolták a lokomotivot és 
az expresszkoesit, a melyben az értékes dolgok voltak 
elhelyezve. Ezekkel elrobogtak s mikor már biztosság
ban voltak, fólfeszitették a pénzszekrényt és a gazdag 
zsákmánynyal elmenekültek.

Kedves k irá ly  bácsi! Boldizsár Etel 9 éves 
iskolás lány, a kinek atyja emberölés miatt Illaván van 
elzárva, ma délután a Nádor és Fürdőutcza sarkán 
az ezredéves kiállításból arra menő király kocsijába 
levelet akart bedobni. Egy rendőr észrevette s mie
lőtt a király kocsija odaért volna, elvette a gyermek
től a levelet, a mely betűről betűre igy szól:

„Kedves jó király bácsi, tekintsen rám, szegény 
elhagyatot árvára és kegyelmezen meg édes atyám
nak és parancsoljon meg Ilovai fegyházban, hogy 
őt nekünk haza bocsásák. Már 6 év óta van ott, mert 
egy embert nem készakartva megütött és meghat. 
Tudja az egész világ, neve Boldizsár Istvány, kezeit 
csókolom Boldizsár Etel Budapest só-utca 12. szám*.

A rendőrségnél azt mondotta a kérdezősködésre, 
hogy a levélre és a borítékra való két krt már egy 
hét óta őrizgette és az egész levelet tegnap eszelte ki 
az iskolában az óraközben kapott szünidő alatt. Mikor 
a rendőrtisztviselő megmagyarázta, hogy a kérelemnek 
nem ez a módja, a kis lány sírva fakadt s csak azt 
mondotta: „Pedig azt hittem.*

Lövés az ab lakon  á t. Aradról írják, hogy 
Petzrik Antal szintyei főerdész ellen merényletet köve
tett el a minap valami haragosa, a kit eddig nem 
bírtak kézrekeriteni. Mialatt az erdész vacsorázott s 
vidáman beszélgetett a feleségével, hirtelen lövés dör
dült el az udvaron s az ablak üvegei csörömpölve 
hullottak szerteszét. Az asszony sikoltozva kapott 
vérző nyakához, mert őt érte a lövés, a mely az urá
nak volt szánva. Szerencse, hogy a merénylő csak 
söréttel töltötte meg a puskáját s igy komolyabb bajt 
nem okozhatott. Az erdésznének egészen jelentéktelen 
a sebe s pár nap alatt fölépül. Azt hiszik, hogy az 
uradalomnak egy elbbocsátott cselédje akart boszut 
állani a főerdészen. Eddig három gyanús embert fo
gott el a csendőrség. A merénylet hire megdöbbenést 
keltett Aradon is, mert a megsebzett uriasszony rokona 
Szathmáry Gyula alispánnak.

Klasszikus Arany B ib lia  czim alatt párat
lanul fényes díszmunka van sajtó alatt. A  mű két hatal
mas folio kötetből fog állani.Az első kötetet, mely az üdv 

| ó-szövetségí történelmét, lzraelviszontagságos életét adja.
! a Szentirás elbeszélése szerint, a modern kutatás vívmá- 
j nyainak felhasználásával Dedek Crescens Lajos; a második 
j  kötetet, az uj-szövetséget és Jézus Krisztus életét, Hock
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János irta. Szerzők 3 mivel t nagy közönség fejlett igé
nyeinek óhajtanak e kiváló biblikus müvei eleget tenni. Az 
első kötethez Vaszary Kolos herczegprjmás, a másodikhoz 
Császka György kalocsa-bácsi érsek irt előszót. A  három 
színben nyomott díszmunkához, melynek czímlapja mintegy 
20 szint tüntet fel s a legszebb Corvin-kódex után készült, 
126 színes műmelléklet és igen gazdag kivitelű családi kró
nika járul. A  mümellékletek Rubens, Rembrandt, Miche
langelo, Carlo Dolci, Champagne, Veronesestb. klasszikus 
műveit mutatják be teljesen hű és igaz másolatokban. A  
minta-füzet most, az első kötet még karácson előtt jelenik 
meg.

Leányrablás. Keszenc temesmegyei faluban 
Berzován György parasztlegény nagyon megszerette 
Szaveta Flóra tizennégy éves paraszt leányt, de a szülők- - 
leányuk zsenge korára való tekintettel — mit sem akartak 
hallani a házasságról. A  szerelmes legény erre Hódosán 
Riszta nevű barátjával szövetkezve, megleste a leányt, mikor 
az a kukoricaföldön dolgozó munkásoknak ételt vitt s ko
csijába emelve Líppa felé vágtatott vele, hogy ott egy 
rokonánál elrejtse. Az országút mentén azonban Karás- 
sonyi Gyula lippai kincstári ispánnal találkoztak, ki a 
kétségbeesetten rimánkodó leányt, ki akarta szabadítani. 
Berzován először kést rántott az ispánra, de mikor 
fölemelte rá fegyverét, leugrott a kocsiról és futásnak 
eredt. Karácsoni ispán azután kocsiján Lippára vitte a 
leányt, honnan a hatoság még aznap visszaszállitott meg
rémült szülőihez. A  leányszöktetőket a csendőrség elfogta.

Híres operaénekesek fizetése. Nincs olyan 
adomány, a melyet annyira megfizetnének, mint az ének
hangot. A  londoni Covent garden igazgatósága tárgya
lást folytat Melbáré asszonynyal, a ki egy estére 3000 
forintot kér. Melbáné Newyorkban 3600 forintot, Jean de 
Reszke 3000 forintot, Nordica kisasszony pedik 2400 
forintot kapott minden egyes előadás után. Nem csoda 
tehát, hogy az énekesek és az énekesnők szívesen ván
dorolnak Amerikába. A  párisi operánál az énekesek fize
tése ez: Jean de Reszke 1887-ig 3100 forintot, öcscse 
Eduárd pedig 2400 forintot kapott hónaponkint; Lassale 
hónapi fizetése 5200 forint, Maurel az Opéra comiquenál 
4000 irtot kapott hónaponkint.

E gy m illió  a temetőben. A híres amerikai 
pénzkirálynak, Makay-nak a fia, ki tavaly lovaglás köz
ben szerencsétlenül járt, Párisban fekszik eltemetve. 
Az atya most emléket rendelt meg fia sírjára, mely 
négyszázezer dollárba, vagyis majdnem egy millió fo
rintba került.

N yílt tér*
Tisztelt Longa ue r  Gyul a  urnák m. kir erdőlegény

Rezsőparton.
Fájdalom sajtolja ki keblemből e sorokat, — s 

fájdalommal emlékszem vissza a házi békét nagyon
* Az e rovat alatt foglaltakért nem vállal felösséget

a s z e r k e s z t ő .

könnyen megzavarható azon rágalmakra, melyekkel 
tisztelt Úr engem f. é. szeptember hó 24-én a kiállí
tásra való csoportos kirándulásunk alkalmával illetett; 
— de vegye tudomássul, hogy az Ön iránt tanúsított 
barátságomat nem csak visszavonom, de Önt az illem 
és jellem, azaz a szilárd becsületesség útjáról lete- 
reltnek nyilvánítom s Önnek bárminemű ez ügybeni 
válaszát átolvasásra sem méltatom. Vagyok 

Gáspárdon, 1896. Octóber hó 4-én. 
javulását kívánó volt barátja:

H e r c h l  J óz s e f .
m.*kir. erdöőr.

Tisztelt Végh Ká l mán  m. kir. erdővéd uraak
Cserpatakon.

A f. é. szeptember 24-én budapesti, orsz. kiállí
tásra való csoportos kirándulásunk alkalmával Lon
gauer Gyula m. kir. erdőlegény Rezsőpartról engem 
vele folytatott tréfálkozásból eredőleg oly csúnya rá
galmakkal illetett, melyek nem csak én és feleségem 
között fenálió jó egyetértést feldúlhatnák, de a melyek 
hallatára kirándulásban vett kartársak is megbotrán- 
koztak; Ön pedig kedves kartárs Ur engem ezek ellen 
jelesen védelmezett. Oly jól esik az embernek, ha a 
balosrssali küzdelem között egy őszinte résztvevő bará
tot talál, a ki az embert, az ily balvélemények ellen 
megvédelmezi. Fogadja Ön azért kedves kartárs Úr, 
legforróbb köszönetemet.

Törekedni fogok irányombani barátságát és jó 
véleményét fentartani.

Magamat becses barátságába ajánlva, vagyok.
Gáspárdon, 1896 octóber 4-én 

kartársi üdvözlettel:
Her ch l  József ,  

m. kir. erdő őr.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

ügy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTŐ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége.

Sajtény, Csanádmegye.
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN,

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  íBaiersdorj Jfenrif^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G JE L E N T

BLUM és TAESA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégünü újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

I

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

.............— FOLOAr a  RUHÁK = ... = ~
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLU M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Pél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r nap

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Közös érdek.
(Folytatás).

A közös érdek megóvásának egyedüli 
módja és eszköze a társulás és tömörülés által 
való összevonása az eddig szétforgácsolt erők
nek. Szükséges tehát, hogy ne csak a saját 
énjét tekintse mindenki, hanem a magáé mellett 
bíbelődjek egy kicsinyt bajtársa bajával. Pelényi 
csak a bú és a gond, ha azt mással is meg
oszthatjuk, viszont örömünk sokszorozódik és 
fokozódik akkor, ha abban mások is részt 
vehetnek.

Az erőknek ilyen összpontosítását egyes- 
egyedül egyesület, vagy egyesületek alakítása 
által érhetjük el, szükséges tehát, hogy az erdé

szeti alantasabb személyzet országos egyesülete 
bármilyen áron s bárminemű akadályok leküz
dése mellet létesittessék.

Ennek az egyesületnek lenne azután hiva
tása olyan központot teremteni, melyben 
mindenki megtalálná a saját érdekeit, hogy ne 
mondjuk saját otthonát. Az ilyen egyesület, 
ha külömben helyes és szilárd alapokra lett 
fektetve, olyan erkölcsi erővel bir, mellyel 
játszva kivívhatja mindazt, mire egyes ember 
ereje és egyéniségének súlya nem elegendő.

Igaz, hogy egy ilyen általános, nagy egye
sület megalakítása leendő tagjainak szétszórt
sága, kiváltképpen pedig szegénysége mellett 
alig leküzdhető nehézségekbe ütközik, annyival 
inkább, mert a főllebbvalók és elöljárók is nem

TÁRCZA.
-------<04------- %

R óka históriák.
— A vadász életből. —

Az enyészet sorvasztó szele sivit a fák lombja 
között. Hervad, sárgul, hullik, potyog a falevél; ködös, 
borongós idők járnak. Az erdő zenérei melegebb 
tájakra költöztek. A mező, az erdő elveszté díszét, 
csak a fenyőfa és télizöld levele tartotta meg zöld 
színét.

Közeledik a tél. A vadász évad derekán vagyunk. 
Igazi vadász napok járnak.

A vadászkürt recsegését, a kopók csaholását s a 
lövések durranását tízszeresen visszhangozzák a 
bérezek.

Hullik a vad, mint aratáskor a kalász. Lázasan 
lüktet az erekben a vér, idegesen kapkod a kezdő 
puskás, vadászláz lepi meg a kocza vadászt.

Szegény őzbakok, de meleg napotok van m a; de 
megsemmisíti egyik másiktok legszebb álmát; lég 
kecsegtetőbb kilátásait a zöld kabátosok gyilkos golyója.

A meredek gerinczen felállított vadászok önelé
gülten állanak helyeiken.

Fegyvereiket lőkészen tartva figyelnek maguk elé. 
Csak B. ur arczárói olvashat le az ember valami el
fojtott keserűséget, mely alatt a figyelmes szemlélő a 
vadász irigység egy árnyalatát is fölfedezheti.

Pech is az, ha a harmadik hajtásba sem kerül 
lövésre vad s tízszeresen bosszantó, ha a collegük 
lövöldözése valóságos dobpergéssé olvad. A legfleg- 
matikusabb Nimródot is bántja, izgatottságba hozza 
az ilyesmi.

Hanem egyszer csak fölüti a fejét emberünk, 
szemeiben a remény egy-egy sugara villan meg, de 
arcza egyúttal a csodálkozás és valami rendkívüli 
látása feletti bámulat egy nemét tükrözi vissza. Egy 
közeli fatörzshöz lapulva fegyverét arczához emeli.

Még igy is nagyon kell vigyáznia, nehogy észre
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egy helyen rósz szemmel néznek minden olyan 
mozgalmat, mely alantasabb személyzetüknek 
ébredésére enged következtetni, de Istennek 
hála, ezek csak elenyészőleg csekély számban 
találhatók, mig ennek ellenében a nagyobb rész 
nemes szivének és fenkölt lelkületének sugal
latát követve, nem csak hogy szívesen nézi a 
mozgalmat, de maga is kész ahhoz leereszkedni 
és segédkezét nyújtani.

Az erkölcsiekben tehát nem volna hiány, 
de annál érezhetőbb az az anyagiaknál.

A mai materialisztikus korban maga az 
erkölcsi erő vajmi keveset ér, ha támogatására 
nincs meg a szükséges anyagi eszközök egész 
tárháza. A szegénységet — kivált pedig a tisztes
séges szegénységet, mint a milyenben nekünk 
van osztályrészünk — elismerni nem szégyen, 
de erkölcsi bátorság kell hozzá. Nos, mi kész
séggel elismerjük, hogy bizon földhöz ragadt 
szegény emberek vagyunk, kik a földi javak
ban nem dusálkodhatunk s igy a nemesebb 
czélokra is csak keveset áldozhatunk s ön
erőnkből vajmi keveset tudunk teremteni, de 
ezért nem szabad kétségbe esnünk. Fő dolog 
az, hogy az, mit megalkotni akarunk, igazán 
nemes czélok szolgálatára legyen hivatva s 
biztosak lehetünk benne, hogy nem szórvány
osan, de százával és ezerével támodnak föl 
nemes férfiak igaz ügyünk támogatására és

készségesen fognak nem csak erkölcsileg, de 
anyagilag is segélyezni.

Az országos erdészeti egyesület ezelőtt 
mintegy negyedszázaddal parányi alapokra fek
tetve, gyönge anyagi erővel indult neki nemes 
törekvéseinek s ma már hazánknak mondhatni 
egyik legtekintélyesebb és legvagyonosabb 
egyesülete, pedig ezt sem érték el maguk az 
erdész-tagok önerejükből, hanem fölkarolta 
egyesületüket a nagy társadalom s kivált annak 
fenkölt szellemű egyesei.

Ezelőtt ötnegyed évvel megindult már a 
mozgalom egy „országos erdészeti altiszti 
segélyegylet" megalakítására, mely egyletnek 
czélja volt egyrészt tagjait erkölcsileg minden 
irányban támogatni, jogos ügyeik védelmére, 
kelni, másrészt pedig azokat és hozzátartozóikat, 
kivált pedig az oly gyakran nyomorba jutó 
özvegyeket és árvákat anyagilag is segélyezni 
s orczáikról a nyomor által kisajtolt könnyeket 
letörülni. Olyan czélok ezek, melyek minden 
igazlelkü, nemesen gondolkodó ember el
ismerését és támogatását méltán megérdemlik.

Az egyesület alapszabályai a Budapesten 
összesereglett megbízottak által kidolgoztattak, 
sok hivatott egyén által megbiráltattak s minden
kinek osztatlan tetszésében részesülve, megerő
sítés végett az illetékes helyre fölterjesztettek.

Senki sem mert benne kételkedni, hogy a

vegye a közeledő vad hiszen a kétemberöltőt is túl 
haladó korú tölgyesbe ezer lépésre is ellát a jószem: 
a természetes boltozat úgy össze fonódik, hogy a nap
sugár is alig képes át hatni rajta. Nem tenyészik ott 
egyetlen fűszál sem.

Sok vadat látott és lőtt emberünk, de akár hogy 
erőltette emlékező tehetségét, ez egyszer nem volt 
képes fölösmerni a közeledő vadat; pedig jól látja azt, 
teljes valójában. Őz nem, nyúlnak nagy és rövid a 
füle, róka pláne nem lehet, hol a farka? talán csak nem 
kutya? Nem. Vörös bundája, ravasz, merész ugrásai s 
az egyes lövéseknél tanúsított maga viselet arra vall, 
hogy a közeledő állat nem kedveli a puska ropogást 
és lőpor szagot; mert minden lövésze hirtelen megáll, 
figyel aztán ismét futásnak ered. Ezt házi állat nem teszi.

B. ur be várja 25 lépésre és még akkor sem 
ösmeri föl. „Ez valami torz szülemény* gondolja. De 
nincs idő a várakozásra.

A sárkány lecsap, egy villánás, egy tüzsugár, egy 
dörrenés s mire a pára és füst szét oszlottak, a va
dászok is gyülekezőt fújtak.

Öt perez múlva hangos hahotával állták körül B. 
ur vadász szerencséjét:

Egy fül és farkatlan rókát.

Az oda érkező hajtők egyike aztán el mondta, 
hogy a K-i erdőőr nagy dédelgetessel nevelt föl egy 
pár róka kölyköt, de valaki bosszúból fülüket s farku
kat levágta. Később az egyik megunta a fogságot s 
kereket oldott; valószínűleg ez lehetett.

*  *
*

Elhagyatott mogyoró- és rekettyés között kí
gyózva szökellő hegyi patak partján egy vörösbundás, 
ravasz pofáju csalavér róka áll.

Pár másodperczig kémlelődve viszgálja a környé
ket s hogy a látóhatár fölött való szemléjét bevégezte, 
hirtelen a földre veti magát.

Jobbra-balra gurul, dörgölődik, hempereg, fölugrik 
majd vissza vágja magát; morog, vinyog, idegesen, bo- 
szusan kapkod fogaival tulajdon testéhez.

Fölkel, össze kapar egy kis száraz füvet, fogai
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humánus törekvést! egyesület alapszabályai 
jóvá ne hagyassanak, hogy megalakulása elé 
akadályok gördittessenek s ime megtörtént az, a 
mit nem vártunk, a mire gondolni sem mertünk: 
az alapszabályok jóváhagyását a nagy méltóságú 
m. kir. belügyministerium nem erősítette meg.

Miután rósz katona az, ki az első kudarcz 
után rögtön elveti fegyverét és megfutamodik, 
mi pedig ügyünknek hü és kitartó harczosai 
akarunk lenni s küzdeni addig, mig vagy dia
dalra visszük fölemelt lobogónkat, vagy pedig 
annak megtépett foszlányai alatt, a küzdelem
től végleg kimerülve s a további küzdelemre 
képtelenné téve ügyünkéi együtt elesünk újból 
fölvesszük a harczot.

Hogy ezt meglehessük, szükséges foglal
koznunk ama okokkal, melyek az alapszabályok 
megerősítését megakadályozták s miután eze
ket megismertük, módot keresnünk azok el
hárítására.

(Folytatás következik).

Erdészeti ügyek.
Az idei tavaszi erdősítés eredményére nézve a 

következő levelet kaptak Szudriásról, Krassó- Szörény 
megyéből:

Te k i n t e t e s  s z e r ke s z t ő  ur!
Az „Erdőőr czimü lap folyó évi 17-ik számában 

közzé tett fölhívására az itteni erdősítésre vonakozó- 
lag van szerencsém a következőket jelenteni:

A folyó év tavaszán a védkerületemhez tartozó 
szudriási erdőben az 1889 évben letarolt 7 éves vá
gásban 2 éves tölgy csemetékkel ültetés utján után
pótlást eszközöltettem.

Az erdősített terület sik, televényes mély agyag 
talaj, a tenger szine fölött mintegy 130 — 140 m. 
magasságban; a talaj erősen begyepesedett, tövissel 
és egyéb cserjével sűrűn benőve, az ültetés előtt 
tehát tisztítás és gyephántás is szükséges volt; a mun
kások egy része fejszékkel vágta az útba eső tövist és 
cserjét, más része a csemeték helyén éles kapákkal a 
gyepet hántotra le 30—40 négyzet ctméternyire, a 
harmadik rész pedig közönséges ásóval a 25—30 ctm. 
mély lyukakat ásta s a kiemelt földet az ásóval kissé 
összeaprózta, mely lyukakba azután az erre a czélra 
fölfogadott női munkások a csemetéket beültették.

Az egész terület 14.4 kát. hold, melyen összesen 
18000 db 2 éves kocsános tölgy csemete lelt beültetve.

A munka költségei a következők voltak:
Lyukak készítéséhez és ültetéshez fölhasználta

tott 79 kézi napszám 30 frt 10 kr. kiadással; a tövis 
és cserje tisztítás, valamint a gyephántás 36 napszámot 
igényelt 17 frt 12 kr. értékben, vagyis az összes mun
kára föl lett használva 115 kézi napszám 47 frt. 22 kr. 
költséggel. A férfi munkások 50 krt. a nők 35—40 
krt kaptak naponkint s igy a napszám átlaga 41'06 kr. 
így k. holdankint 8 napszám 4106 krajczárral számít
va 3 fr. 28'4 krajczár költség mutatkozik.

A beültetet csemeték szintén a védkerületemhez 
tartozó szudriási cseraetekertben neveltettek; ezek ki
emelése ezrenkint 18'8 krajczárba s a 4 kim. távolság
ra fekvő ültesi helyhez való szállítása 5'5 krajczár
ba került.

Az egész beültetett, illetőleg utánpótolt területre

közé fogja és két hátsólábával a patakba lép.
Aztán fokozatosan ereszkedik bellebb-bellebb a 

vízbe, mig végre csak a feje látszik ki.
Miként kukoricza pattogtatás alkalmával pattognak 

ki a rostából a kukoricza szemek, úgy az ő fejéből is 
egymást követve ugranak ki valami fekete pontocskák. 
Előbb egy, kettő, azután tiz, húszával és mind a fogai 
között lévő fú csomóra hull. De egyidejűleg a feje is 
merül a viz alá, mig végre csak az orra látszik ki. Ez 
is csak egy másodperczig. Most hirtelen ki ereszti 
fogai fözül a fűcsomót, félre ugrik és- megbolházko- 
dott. Ismét a patak partján áll, ismét körül tekint. 
Hajh! ha tudná mi vár re á ! . . .  A bokrok között meg 
húzódva egy zöld hajtókás férfi áll, arczához emelt 
fegyverrel.

Élvezettel, gyönyörrel nézte végig az előbbi jelen
tet, de azért esze ágában sincs az élősdiektől meg
tisztult komát üdvlövés nélkül elbocsátani.

A róka egy lépést tesz előre, de ugyan e pillanat
ban eldördül a lövés. Nagyot szökik, földhöz vágja

magát, föl ugrik és keserves vonítással igazolja be e 
mondás, igazságát: „nincs öröm üröm nélkül".

* **
Ritka Nimród tekinti vadász pechnek ha fegyvere 

elé nyúl helyét róka koma hozza vásárra irháját. Ugyan 
ki nem érez igazi vadász gyönyört akkor, midőn golyója 
által leteritve maga előtt látja azt a furfangos, csalfa, 
káros ragadozót!

Egy januári szép nap hajtóvadászaton valánk. 
Program szerint csak nyulat volt szabad lőni, hát mint 
afféle kezdő, tapasztalatlan és fiatal vadászt oda állí
tottak, a hova jószántából sem kerülhet a vad.

Eltakarítom a havat lábaim alól, előkészítem ma
gam minden bekövetkezhető eshetőségre, csak vadász
szerencsére nem.

Egy korhadásnak indult tuskó bámészkodott mö
göttem égnek meredt váglappal, hivogatóan incsel
kedve; mint ha mondaná: „ülj reám, ábrándozzál s ne 
üldözd az erdővilágát, mert az fáj a természet urának 
ha barbár szándékkal emeled gyilkos fegyveredet a véd
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esik holdanként 1250 darab csemete s ennek kieme
lése, csomagolása, a helyszínre való szállítása és el
ültetése 1000 darabonkint 2 frt. 86'3 kr. költséget tün
tet föl s igy az összköltség a 14-4 k. hold területnél 
51 frt 53 kr. mely összegből egy k. holdra 3'57'8 
kr. esik.

Az ültetés folyó évi április hó 9. 10 és 11 nap
jain kedvező, nedves időjárás mellett eszközöltetett, 
kisebb éjjeli derek mellett; a csemeték az ültetést 
követő 14—20 napra mind kileveleztek és igen szép 
sikerre mutattak, melyet mindig nagy gyönyörűséggel 
szemléltem, mig május hó 21-én éjjel egy erős dér a 
csemeték apró leveleit kevés kivétellel majdnem mind 
lefonynyasztotta. Már azt hittem, hogy az összes költ
ség és fáradozás hiába való volt, midőn 3—4 hót 
múlva örömmel tapasztaltam, hogy csemetéim újból 
hajtani kezdenek s igazán örvendetes, hogy ilyen 
viszontagság után mintegy 80—90% megfogamzott és 
életképesnek Ígérkezik.

Midőn soraimnak becses lapjában való közzététe
lét kérném maradok

kiváló tisztelője
Mike Sándor  

m. kir. erdőőr.

A nagyvilágból.
Az orosz czár látogatásai úgy látszik nem sok 

fényt derítenek a helyzetre, mert a legújabb hírek sze
rint kelet felől borulni kezd a láthatár. Oroszország úgy 
látszik komoly dologra készülődik, mert úgy szárazföldi, 
mint tengeri haderejét összpontosítani kezdi. Az orosz 
kormány előterjesztést akar tenni a török kormánynak, 
hogy vagy fogadja el a hatalmasságok által javasolt 
reformokat és azokat hajtsa is végre, vagy ellenesetben

télén, ártatlan állatokra.
Néhány másodpercz múlva már flegmatice lóbáz- 

tam lábaimat róla.
Oda át a vadász vonal túlsó részén erősen püf- 

fögtek a társak.
Nemes gondolatok űzték egymást agyamban s 

nekem úgy fájt minden hallott lövés, mint ha csak a 
saját testemet találta volna a gyilkos ólom. Már-már 
arra gondoltam, hogy kereket oldok s itt hagyom e 
reám eredménytelen vadászatot, midőn hallom, hogy 
gyülekezőt harsog a vadászkürt.

Fölkelek, de épp e pillanatban suhan el a bok
rok között egy jól termett állat. Nyúl, vadmacska ró
ka, vagy ha éppen kopó is az, nekem mindegy volt 
bosszúságomban bizonyára akár melyik után oda gyúj
tottam volna.

Egy pillanat müve volt lekapni a puskát, egy 
másod perez s a lövés eldördült, mely bámulatomra 
most az egyszer talált.

. . .  A királyért! . . .  A hazáért! . . .  A vadász

legyen reá elkészülve, hogy vám- és kereskedelmi zár 
alá fogják venni és megszállják szmirnai, szalonikii és 
feketetengerbeli kikötőit. Újabb keresztény mészárlás 
esetén pedig Konstantinápolynak egy kombinált had
sereggel való megszállását s Egyipomnak a török fő
hatóság alól való kivonását helyezi kilátásba. Úgy lát
szik, hogy Törökország már a legközelebbi napokban 
befejezi pályafutását. Az oroszok állítólag szárazföldi 
hadseregüket is a Román határ felé kezdik előre tolni, 
e mellett pedig a Feketetengeren lévő kikötőkön is 
éjjel-nappal dolgoznak, hogy azokat jó karba hozzák. 
Néhány nap előtt az orosz feketetengeri hajóhadnak 
torpedohajói titokban Konstantinápolyba mentek, hogy 
a Dardanellákba és a Boszporusba való bemenetelt 
akna-torpedók által biztosítsák. Mindezekből arra lehet 
következtetni, hogy Oroszország attól tart, hogy Anglia 
csínyt tervez Konstantinápoly ellen.

A franczia lapok a czár látogatása után nagyon 
harczias hangot vettek fel s azt hiszik, hogy az euró
pai válság kitörőben van.

Kréta szigetéről újabb lázongás hire érkezik; a 
lakosság ismét nyugtalankodni kezd, mert Törökország 
az ígért reformok életbeléptetésével meg mindig kése- 
delmeskedik.

Hazánkban a követválasztási mozgalmak minden 
egyebet háttérbe szorítottak s most mindenki csak 
ezekkel törődik. A korteskedés és az ezzel karöltve 
járó dinom-dánom megindult az egész vonalon. A pártok 
lázasan dolgoznak érdekeik megóvásán és előmozdítá
sán. A választások október hó 28-án kezdődnek s tiz 
nap alatt kell az egész orságban végbe menniök. Az 
választási mozgalmakra való tekintettel a folyó hó 
15-től kiirt katonai és honvédségi ellenőrzési szemlék 
is szünetelni fognak s csak később lesznek megtartva.

társaságért! hangzott nemsokára vadásztársaim kia
bálása sürü püffögetéstől kisérve.

Meg is emlegettem ezt a felavatást, valamelyik 
kollega olyat talált vágni ama részemre, mellyel éppen 
nem áll barátságban, hogy három napig nem ülhettem 
az íróasztal mellé.

Az első róka lelövése által okozott örömömbe igy 
némi bánat is vegyült, no de nem baj, csak hogy ezen 
is átestem. KULCSÁR PÁL.

A D O M A !
Kül önös  mag.  Egy magkereskedésbe hetivá

sár alkalmával bevetődik egy katonaviselt öreg huszár, 
veteményt vásárolni, kérdezi, hogy vannak-e és mifé
lék? Mondják neki hogy van: ugorka, káposzta több 
fajú, saláta stb.

Nagyot gondolkozik a huszár s végre megszólal, 
hogy a töltött káposzta magból is kérek egy porcziót 
ha van.
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Hasznos tudnivalók.
A  mézbor készítése. Lapunk egy barátja 

arra kért föl, hogy vele a mézbor készítésének mód
ját megismertessük. A dolog közérdekű lévén, hogy 
abból mások is okulhassanak, a módszert, melyet 
Szontág Elek főerdőőr s a méhészet terén szaktekintély 
ajánl, az ő szívességéből a következőkben ismertetjük:

Végy egy hektoliter patakvizhez 20 — 30 klgr. 
közötti menyiségü tiszta pörgetett mézet, ha erősebb 
bort kívánsz, többet, ha gyöngébbet, akkor kevesebbet; 
az egészet összevegyitve gyönge tűz mellett forrald 
egy tiszta rézüstben, közben gyakrabban megkeverve, 
hogy oda ne égjen, a tetején képződő habot pedig 
egy szűrő kanállal fölözd le ; a főzést mindaddig kell 
folytatni, mig a habképződés megszűnik, minek bekö
vetkezte után a tűzről leveszed s miután kihűlt, egy 
tiszta boros hordóba töltőd s 12 —15 C. foknyi meleg 
helyen tartod, hogy az első erjedésen mielőb átmenjen. 
Az erjedés megszűnte után a bor könnyedén lefoj
tandó s hogy megtisztuljon, néhány hétig pihenni 
hagyod. Miután már kellően megülepedett, vigyázva 
lefejted, nehogy az ülepedék fölzavartassék; az alját 
íiltrirozás utján szintén meg lehet figyelni, mert a su- 
sogása rögtön elárulja. A második erjedés után 2—3 
hétre újból le kell a bort fejteni, a hordót vele egészen 
színig megtölteni s a pinezében elásni, úgy hogy azt 
legalább 30—35 ctmnyi földréteg takarja s igy elásva 
hagyni egy egész éven át, mert csak erre az időre 
lesz belőle valódi jó bor.

Ha már most a bort használni akarod, vagy az 
egész mennyiséget palaczkokra fejted, vagy ha ennyi 
rendelkezésedre nem állana, a fönnmaradó részt kisebb 
hordóba töltőd, úgy, hogy az teli legyen. Úgy a 
palaczkokat, mint az uj hordót ismét el kell vermelni, 
mert igy jobban tartja magát.

Sokan szeretnek mézboruknak különféle illatot 
adni; ezt legjobban érhetjük el, ha egy hektoliterhez 
veszünk 2 muskát diót, azt durván megtörjük s egy 
tiszta zacskóba téve, a hordóba zsinegen beeresztjük, 
úgy, hogy annak a közepén lógjon. Ezt már az első 
erjedés alkalmával kell tennünk, mert igy az illat a 
bort jobban átjárja. Szoktak még egyéb illatos szere
ket is használni, mint pl. rózsa olajat, melyből egy pár 
csepp jól elkeverve elegendő.

A mézbor készítésnek vannak ugyan még egyéb 
módjai is, közlő azonban itt a hely szűke miatt csak 
ezt az egy általa már kipróbált és kitűnőnek talált 
módszert ismerteti.

Végül még megjegyezzük, hogy a mézbor annál 
jobb, mennél több ideig áll, mit már onnan is lehet 
következtetni, hogy borrá válásáig legalább egy év 
szükséges.

A  gyüm ölcsfák trágyázásáról. Azt már a
legutolsó gazda is tudja, hogy ha földjét nem trágyáz
za, bizony az néhány esztendő múlva fölmondja a

szolgálatot és mag helyett ocsut fog teremni. De arra 
már igen sokan nem gondolnak, hogy hogyan éljen 
meg és hogyan adjon minden évben termést az a fa, 
mely 40—50, vagy még több esztendeig is ugyanazon 
egy helyen áll és trágyát sohasem kap ? Mire is ! gon
dolják azok, kik sohasem trágyázzák fáikat, hisz a fa 
gyökereivel folyton terjed, mindig uj meg uj tápanya
gokra akad.

Lehet, hogy egyik-másik fa olyan jó talajban van, 
hogy segítségre nincs szüksége, de általában ez a föl
fogás helytelen, a mi mellett az is bizonyít, hogy akár
hány fa csak tengődve él, növésében alig gyarapodik 
és termést csak elvétve ád.

Ha ilyen esetben a gazda szidja a fát és a szent- 
irás szavai szerint kivágással fenyegeti bizony, igen 
igazságtalanul jár el, mert az a szegény fa azért nem 
örvendeztetheti meg gazdáját gyümölcsével, mert 
olyan, mint a szűkölködő ember, éhezik és idővel, ha 
nem segítünk rajta, éhen el is pusztul, a mi annál 
biztosabban és annál előbb következik be, minél sová
nyabb a talaj és minél sűrűbben vannak a fák ültetve 
és ez által arra utalva, hogy egymástól kapkodják el 
a táplálékot.

Adjunk csak az ilyen éhező fáknak enni, lássuk 
el azokat trágyával: meglátjuk, hogy ha még kellő idő
ben tettük, erőre kapnak, uj hajtásokat eresztenek és 
gyümölcsözővé válnak. De csak akkor kezdeni a trá
gyázást, mikor már a fán a kimerülés jelei mutatkoz
nak, mikor már a fa kiveszőben van, nem észszerű 
eljárás, mert idő- és haszonveszteséggel jár, sőt talán 
már hiábavaló is lesz.

A rendszeres trágyázás már a fa ültetésénél, a 
gödör ásásánál veszi kezdetét; mert a trágyázás nem
csak abból áll, hogy a fának trágyát adunk, hanem 
abból is, ha a földet forgatjuk, lazítjuk, hogy a levegő 
megtermékenyíthesse.

Ássunk az ültetendő fáknak elég bő és mély göd
röket, oly távolságban, hogy minden fának legyen elég 
nagy területe arra, hogy koronáját kifejlett korában is 
szabadon, akadálytalanul kiterjeszthesse, hogy gyöke
rei a szomszédfák, gyökereivel ne talákozzanak, hogy 
ne rabolják el egymástól a tápanyagokat.

Ez a helyes trágyázási rendszer egyik alapföltétele.
Ássuk meg a gödröket az őszi ültetéshez 3—4 

héttel az ültetés előtt, a tavaszi ültetéshez pedig ősz
szel. Már ez is a trágyázásnak egyik neme, a mun
kát helyettünk elvégzi maga a természet az által, hogy 
levegőjével termékenyitőleg hat azon alső földrétegekre 
is, a melyekbe a fát elültetjük. De mi is tehetünk 
valamit már a gödörásásnál is a föld megjavítására. 
A nyitott gödrökbe öntünk néhányszor hígított trágyale
vet, vagy a konyhából kikerült és atrágyára való moso 
gatólevet. Különösen ha a télen át ezt gyakrabban 
teszszük, igen megjavítjuk az által a gödör talaját.

Azt se felejtsük el, hogy ugyanazon helyre, a hol 
fa volt és kiveszett, mindaddig, mig a kiélt földet
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trágyázással, forgatással meg nem javítottuk, fát ne 
ültessünk és soha ugyanazon fajúakat egymás helyébe, 
vagyis alma után almát, cseresnye után cseresnyét. A 
gyümölcsfatenyésztésnél is kell váltógazdaságot űzni.

Ennyit tehetünk fáink jövője érdekében már azok 
ültetésénél.

Későbben, a meddig fáink még kicsinyek; meg- 
elégesznek annyival is, ha aljukra érett trágyát hin
tünk és leássuk de csak olyan mélyre, hogy a trágya 
ne essék közvetlenül a gyökerekre. Ha valaki rend
szeresen nem trágyázza fáit, legalább ennyit tegyen 
nagyobb fáival is. Hintse be koronájuk alját korhadt 
trágyával és forgassa le mélyen, Ez ugyan nem az 
igazi módja a nagyobb fák trágyázásának, de mégis 
jobb a semminél.

A nagyobb fák trágyázásának, két módja van. 
Az egyik az, hogy a korona csurgásában, ott, a meddig 
az ágak végei érnek, mert rendesen ottan körül vannak 
a fölszivó-gyökerek végei, 30 czentiméter széles és 
40—50 czentiméter mély árkot ásunk és azt érett 
trágyával megtöltjük. Ha őszkor trágyázzuk igy, az 
árkot a télen át nyitva hagyjuk, hogy a csapadékok 
(hó, eső) kilúgozhassák a trágyát és a tápanyagokat 
levigyék a főlszivó-gyökerekhez. Nyáron is egyideig 
nyitva hagyhatjuk az árkot, de akkor néhányszor erő
sen öntözzük meg, azután takarjuk be földdel. Ezzel 
az eljárással nemcsak hogy a fát termésre ösztönöz
zük, de száraz időben a rajta lévő termést is meg
menthetjük.

A hol a gyümölcsfák körárokkal való trágyázása 
nem lehetséges, pl. mint a konyhakertekben, ott a 
korona csurgásában egymástól egy egy méternyire 
20—30 czentiméter széles és 40—50 czentiméter mély 
lyukakat ásunk, vagy erős karóval (ültető vassal) 
lyukakat verünk és azokba néhányszor három rész 
vizzel fölhigitott trágyalevet öntünk. Ezt a trágyázási 
módot még ott is alkalmazhatni, a hol a fák alját 
valami okból gyeppel bevetve tartják, a mi ugyan a 
fákra hátrányos, mert nemcsak hogy a gyep sok ned
vességet elvon a talajtól, de a levegő sem gyakorol
hatja a maga termékenyítő befolyását úgy az alsó 
földrétegekre, mint ha a fák alja fel van ásva. Ilyen 
esetben a gyepet téglaalakban kivágjuk, a megcsinált 
lyukba higitott trágyalevet öntünk, beföldeljük és a 
gyeptéglát ismét a maga helyére teszszük.

Ennyiből áll a gyümölcsfák trágyázásának a leg
egyszerűbb módja, a melynek kiviteléhez csak egy 
kis jóakarat szükséges.

Szakítsunk azzal az ósdi fölfogással, hogy a gyü
mölcsfákat nem kell trágyázni, trágyázzuk meg lega
lább minden harmadik évben és nem lesz panaszunk 
nyomorult, fejletlen és terméketlen iák ellen.

Zádor  Gyula.

Különfélék.
Hiba igazítás. Lapunk múlt számában a leve

lezés rovatban megjelnt közlemény befejező része 
véletlenül kimaradt. Ennek pótlásául most kijelentjük, 
hogy az ott közlött Ítéletet — mely annál jelentősebb, 
hogy abban már a fegyerviselést és használatot szabá
lyozó rendeletre is hivatkozás történik, — Sylveszter 
Dénes járási erdőőri s lapunk lelkes barátja szívessé
géből közöltük. Kívánatos lenne, hogy hasonló esetek 
mind tudomásunkra jussanak hogy igy azokból mások 
is okulhatnának, miért is íölkérjük lapunk barátait, 
hogy minden ilyen esetben hozott ítéletet szerezzenek 
be s küldjék meg; az ezzel esetleg fölmerülő költsége
ket szívesen megtérítjük.

Véres disztüz. Sopronból telegrafálják, hogy 
az odavaló honvédkaszárnyában tegnap véres szeren
csétlenség történt. Mialatt a rekrutákat a puskával 
való bánásra oktatták, s a vezénylő tiszt disztüzet ren
delt, Benedek Gyula póttartalékos, a ki csak nyolcz 
hétre vonult be, ijedt sikoltással összerogyott. Kide
rült, hogy az egyik puskába a rózsaszínű gyakorló-patron 
helyett kemény ólommagu töltés tévedt, a mely Bene
dek lapockájába fúródott s keresztül ment a hátán. A 
sebesültet a soproni csapatkórházba vitték.

Erdősítés állami támogatása. A  főldmivelésü- 
gyi miniszter azért,hogy a közgazdasági érdekből beerdősi- 

| tendő kopár területeknek a birtokosok részéről önként telje
sítendő erdősítését előmozdítsa, intézkedett az iránt, hogy 
szegényebb sorsú 114 község, volt úrbéres közbirtokosság 
stb. a kopár területeknek ez év őszén teljesítendő erdősíté
séhez szükséges csemetéket teljesen ingyen kapja az állam- 
csemete-kertekből; sőt kilátásba helyezte azt is, hogy az 
erdősítések kifogástalan teljesítése esetében a birtokosok az 
erdősítési költségek nagyságához képest állami pénzsegit- 
ségben s fognak részesülni, Az erdősítések körül fölmerülő 
munkálatoknak szakértelemmel való és eredményhez vezető 
foganatosítása tekintetéből pedig fölhívta a királyi erdőti
szteket, hogy a munkálatoknál közreműködjenek és a birto- 
tosoknak megfelelő útbaigazítással és szaktanácscsal szol
gáljanak.

G yilkos vadorzók. Pozsonyból írják, hogy Eszter- 
házy Mihály gróf erdészét Krausz Józsefet ismeretlen vador
zók agyonlőtték. Az erdészt ma holtan lelték föl az erdőben. 
A  tetteseknek ezideig semmi nyoma sincs. — Kisjenőről is 
hasonló esetet jelentenek lapunknak. Ott meg Petrich Antal 
uradalmi erdészt akarták agyonlőni a vadorzók. Be is lőttek 
késő este az ablakán, de Petrich helyett annak feleségét 
találta a golyó, akinek a nyakán ejtett könnyebb sebet. 
Ha valamivel felebb találja a golyó, úgy okvetlenül megölte 
volna. A  csendőrség három vadorzót a merénylet gyanúja 
alatt letartóztatott.

Panzer É ljen Kossuth Miksa. Berlinből írják 
lapunknak, hogy ott egy államhivatalnok él, akinek Panzer 
Éljen Kossuth Miksa a neve. Az illető 1848-ban született 
és apja, aki lángoló hive volt a magyar szabadságharcnak, 
fiát erre a névre kereszteltette. A  ev. pap hivatkozván arra, 
hogy e név semmiféle kalendáriumban elő nem fordul,nem 
akarta őt e névre keresztelni, de végre is engedett az apa 
követelésének, akarmily furcsának tűnt is az fel neki.
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V égzetes tévedés. Gombár József baktai kalapos
mester e hó 1-én éjjel gyomorgörcsöt kapott, fölkelt az 
ágyból s a szekrényhez ment, hogy elővegye a rumos 
üveget s egy kortyot igyék belőle. A  sötétben azonban 
eltévesztette a fiókot és egy választó vizzel telt üveget ka
pott a kezébe s jó nagyot hörpintett belőle. A  következő 
pillanatban iszonyú kiáltással rogyott össze. Elősiető háza- 
népe a szerencsétlen embert a földön elterülve találta. 
Nyomban a városba hajtattak orvosért, de ez már nem 
segíthetett rajta, nehány órai kínlódás után kiadta lelkét.

A  babona rabjai. Döghe szabolcsmegyei köz
ségből írják lapunknak, hogy ott hallatlan babonaság terjedt 
el a nép között. Ez év május havában Kovács István ottani 
gazda felesége ikreket szült s azóta folyton azon siránkozott, 
hogy miből fogja őket eltartani. Sok siránkozásait a két 
gyermek egyike nem győzvén hallgatni, megszólalt: Miért 
sírsz, anyám? Hogy ne sírnék gyermekeim, mikor annyi 
sokan vagytok és nincs miből titeket eltartani. Ne sírj a- 
nyám, féleves gyermek, megsegít az Isten, menj csak ki és 
nézz az égre. Az aszszony kiment és az égen sok sertést 
látott lábbal felfordulva, ezenkívül koporsókat és alatta 
embereket. E  jelből a babonás nép aztán azt magyarázza, 
az emberek igen el vannak fajulva, előbb házi állatjaik, majd 
maguk az emberek fognak elpusztulni a föld színéről. Most, 
hogy Mándok község sertései pár kivételével mind kidög
löttek, attól retteg a nép, hogy ez a hallatlan babona- 
ságból eredő mese csakugyan valóra válik.

A  pincér lába. E gy angol ember kiszámította, hogy 
egy pincér hány lépést tesz naponkint. Azt találta, hogy egy 
londoni jól látogatott vendéglőnek egyik pincére egyetlen 
napon 51.348 lépést tett meg, a mi körülbelül negyvenhárom 
kilométer útnak felel meg.

Hajótöröttek utolsó üzenete. Régi szokása 
a tengerészeknek, hogy mikor künn az óceánon tom
boló viharban a hajó pusztulása immáron elkerülhetet
len, végső mondani valójukat, egy szelet papírra írva, 
jó erősen bedugaszolt palackba zárják s beledobják a 
tengerbe, hogy a habok majdan az emberek kezébe 
juttassák. Ilyen két üveget talált a minap két angol 
halász a La Manche-csatornában, az október 8-kán 
dühöngött hatalmas vihar után. Az egyik palackot a 
hullámok akkor vetettek a partra; mikor a dugaszt 
kihúzták, egy papirszeletke esett ki az üvegből, melyen 
németül, ceruzával írva a következő szavak voltak 
olvashatók:

Wessely Ferencz
Bécsből.

A ki e cédulát megtalálja, tudassa azonnal vala
melyik bécsi újsággal. Az illető ezer forint jutalom
ban részesül.

Fr. Wessel . . . .
Bécsböl.

A halászok, kik csak angolul tudtak, elvitték a 
palaczkot a Bexhill Chronicle cimü újság szerkesztő
ségébe és a czédula tartalmát leíorditották angol nyelv
re. A cédula két darabból van összeragasztva, s való
színűleg egy levélboritékról szakították le. Az Írást 
csak nehezen lehetett kibetüzni, mert a tengervíz már

beszivárgott a palackba, mely a halászok véleménye 
szerint már néhány évvel ezelőtt kerülhetett a tengerbe, 
s a habok az Atlanti óceántól ma sodorták a La Man
che-csatornába. Az aláírás y betűje hiányzik, ezt ugyan 
nem bírta már a szerencsétlen levélíró odaírni, mert 
végére jutott a papirosnak. Kívánsága különben már 
teljesült, mert a Wiener Tagblatt egy száma közli 
levelét. A másik üveget a tengerből fogták ki és át
szolgáltatták a tengerészeti hatóságnak, mely ugyan
csak németül Írva a következő tartalmú levelet találta 
benne:

Kraus Henrik, Teufzer Ewald, Stolpe Péter, 
Schneider Frigyes matrózok a Maccio nevű gőzösön 
— az angol csatornán október 4.

Maccio nevű hajót azonban sem az elveszettnek be
jelentett, sem a csatornán járó hajók névjegyzékében 
nem találtak. Nem lehetetlen azonban, hogy a levél 
Írói helytelenül olvasták a hajó nevét, és hogy az ő 
neveik után majd kiderül, melyik volt a szerencsétlenül 
járt hajó.

Szerkesztői üzenetek.
L. I. urnák Badin. Ön téved, mert lapunkban egészen 

helyesen van írva, hogy a hiuz .hosszasága a 20 ctm. hosszú 
farkát is beszámítva l -20 méter“. E r d ö ö r aláírással vett 
czikket abban az alakban, a hogy beküldetett, már csak durva, 
bárdolatlan nyelvezete miatt sem közölhetjük ; azt ugyan elismer
jük, hogy helytelen idegen országból ide költözött s még csak- 
magyar honosságot sem nyert egyéneket mint alerdészeket al
kalmazni, de ezt azzal, hogy a megyei fóerdész urat durván 
megtámadjuk, orvosolni ha lehetne is, nem opportunus dolog. 
Arra, hogy beküldő saját felelősségére kéri a czikket közölni, 
mit sem adhatunk, mert a szerkesztő nem csak arra való, hogy 
a czikkekért feleljen, hanem arra is, hogy lapja tisztességét óvja 
meg s azt hasonló durva kifejezésekkel bemocskolni ne engedje. 
Vannak lapok, melyek bármilyen piszkolódást jó pénzért közöl
nek, tessék egy ilyenhez fordulni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
PocLhradszky Emil.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintó' Méhész14
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége. 

Sajtény, Csanádmegye.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



16 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
-5h ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iztosítá st: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  Tiaiersdorf 3£enrî  urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke,
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt magas intézkedésével,

czégűnls. újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

"--=== poloAri RUHÁK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

■a
Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r nap

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Szegény ember maradj otthon.
Hazánk a folyó év nyarán nagy ünnepségek 

színhelye volt; ünnepeltük annak ezer éves 
fönnállását. Voltak díszes fölvonulások, koroná
zási jelvények körülhordozása, emlékoszlopok 
és szobrok leleplezése és volt és még mindig 
van ezredéves kiállítás.

Az általános örömből, az általános ünneplés
ből mindenki osztályrészét kivette, kinek ezt 
csak ideje és zsebje megengedte, mert hát hiába, 
az ilyeneken való részvételhez idő és pénz egy
aránt kell. Ezrivel és százezrivel ment a nép 
mint valami bucsujárásra az ország szivébe, 
Budapest fő- és székvárosába, hogy részt vegyen 
az egesz ország örömében, vigadozásában, hogy

TÁRCZA.
----------4v3-----------

Szüreti napok.
Jelige: .Kalapom, kalapom, csurgóra !*

A tisztelt olvasó elolvasva tárezaczikkem czimét 
és jeligéjét, bizonyosan azt fogja várni, hogy itt leirom 
neki az én szüreti vendégeskedésemet és az azon való 
vig kedvemet és tobzódásomat s már előre készül 
megirigyelni állapotomat. Nos, az ilyennek megnyug
tatására mondhatom, hogy az én szüreti mulatságom 
nem volt irigylésre méltó, sőt inkább szánalmat ér
demelnék.

De nem akarok én itt hosszasan prézsmitálni, 
hanem elmondom a dolgot úgy, a hogy történt, régi 
jó szokásom szerbit tartózkodva minden tóditástól, 
egyenesen, szárazon.

Sz. város, mely szerencsés engem mint lakóját 
tisztelhetni liires arról, hogy sok a szőlleje s hogy

megmutassa a bámulatunkra ide sereglett ide
geneknek , hogy azokban az alkotásokban, 
melyekben szemük gyönyörködik, neki is van 
része, azoknak ő is parányi tényezője.

Megfordul ott ur, paraszt, kereskedő, iparos 
napszámos egyaránt nagy tömegekben, csak egy 
rétege volt tán a társadalomnak, melynek alig 
adatott meg, vagy csak szórványosan egyes 
szerencsésebb tagjainak a közös fényben süt
kérezni; a társadalomnak ez a rétege az erdé
szeti altiszti személyzet volt.

Az ezredéves kiállításnak nem csak fényre 
de tanulságra nézve is egyik legtekintélyesebb 
osztálya volt az erdészeti, méltó arra, hogy nem 
csak a szakemberek, de a laikusok is meg
tekintsék. A szakember kimondhatatlanul nagy

sziiretjén minden egyéb van csak jókedv nincs; a 
minden egyéb pedig áll egy kis fris kolbászból, 
lucskos káposztából és valami tészta téléből, mit ma
gyarul úgy hinak, hogy: bakeráj, Nevezetes a szüret 
még arról is, hogy ekkor itt minden ember vadász, 
még az olyan is, kinek egyébként egész éven át kap
tafánál egyéb a kezében nem volt. A divatkereskedő 
segéd már napokkal előbb emelgeti arczához a rőföt 
s gyakorolja magát a bal szem lehunyásában és a 
czélozásban.

Nagyon természetes, hogy bennem is fölülkere
kedett a már kialvófélben lévő vadászszenvedély s 
kapva kaptam az alkalmon, midőn K. Laczi barátom 
fölszóllitott, hogy menjek ki vele a közeli R. község 
szőllőhegyére nyulászni. Indulás reggel 3 órakor sa
ját alkalmatosságon, elemózsiás tarisznya és boros 
üveg vitelére czigány fölfogadva.

Megígértem, hogy pontosan megjelenek a lakásán. 
Igaz ugyan hogy vekerlém — vagy mia csudának hívják 
az ébresztő órát, lemondott további szerepléséről, ép
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hasznot meríthetett tanulmányozásából, nem is 
szólva az ezzel összekötött élvezetről, mégis 
ezt az osztályt aránylag legkisebb számban a 
hivatottak látogatták.

Ha ennek a viszás állapotnak az indító 
okait kutatjuk, rájövünk, hogy nem annyira az 
illetők nembánomsága, nem érdeklődésük hiánya 
.volt az akadály, hanem inkább a szegénység.

Az ilyen kirándulások — bár milyen ol
csóság mellett is — mindig pénzbe, és pedig 
sok pénzbe kerülnek, már pedig általánosan 
ismeretes tény, hogy az erdészeti — kivált 
alantasabb személyzetnek ebből jutott legkeve
sebb s abból, mit egy ilyen kirándulásra el- 
költene, heteken keresztül kell megélnie csa
ládjával egyetemben.

Tudva ezeket, alulírott igyekezett kiesz
közölni, hogy a kiállítási igazgatóság részéről 
a jelentkező erdészeti altisztek egyeseinek 
ugyanolyan kedvezmények nyujtassanak a föl- 
ránduláshoz, mint a csoportos kirándulóknak 
s erre nézve szóbeli biztatást is nyert, minek 
következtében az „Erdőőr“ czimü lapban föl
hívást bocsátott ki a jelentkezésre.

Várni lehetett volna, hogy a rendkívüli 
kedvezményekre való tekintettel százával fog
nak résztvevők jelentkezni s mégis mi lett az 
eredmény? Az, hogy még ilyen módon sem 
lehetett legalább 30 tagból álló csoportot össze

hozni, mert még a jelentkezettek közül is egy
néhány hol betegség, hol egyéb más akadályok 
okából a részvételtől elállóit s a jelentkezők 
száma annyira összezsugorodott, hogy a kilá
tásba helyezett kedvezmény meg lett tagadva 
s ki lett mondva, hogy ez csak abban az eset
ben lenne már most megadható, ha egy és 
ugyanazon állomásról legalább 30 résztvevő 
jelentkezik.

Ilyen körülmények között legmélyebb saj
nálatunkra az egész kirándulástól el kellett 
tekinteni s a már fölküldött pénzösszeg vissza- 
utalványozása és kézhez vétele után kinek — 
kinek lefizetett pénzét visszaszolgáltatni.

Hogy ez igy történt, véleményünk szerint 
tisztán az erdészeti altiszti személyzet mostoha 
angagi viszonyainak tulajdoníthatjuk, mert le
hetetlen, hogy ha a körülmények megengedték 
volna, annyi ember közzül több nem jelent
kezett volna. Természetes, hogy kiknek mód
jukban állott és idejük is megengedte, a ki
állítást már régebben magukban is megtekin
tették.

A rendkívüli ünnepi esztendőre való te
kintetből el lehetett volna várni az áltiszti 
személyzet kenyéradóitól, hogy személyzetük
nek módot nyújtsanak az általános örömben 
való részvételhez és tapasztalataiknak az annyi
ra tanulságos kiállítás megtekintése által való

pen úgy, mint nagybátja, a volt ministerelnők a nagy
bányai képviselőjelöltségről, de hát nincs is nekem 
erre semmi szükségem; van nekem olyan ébresztőm, 
mely a mellett, hogy pontos, mint a halál, soha sem 
szorul az órás művészetére s ez a — gyomrom. Ez 
pontosan megkívánja az első kakasszóra az ő gyógy- 
cseppjeit, melyeket a buta köznép sligovicza néven 
ismer, melyekek azonban én a sokkal szebben hangzó 
Jaj de fáj“ elnevezést adtam. Bizalmamat ez most 
sem csalta meg, mert oly pontosan ugrottam talpra, 
mint ha én magam lennék ébresztő óra s fölhúztak, 
volna, Sietemben észre sem vettem, hogy az ágyról 
bal lábbal léptem le, pedig a feleségem csíziója erről 
azt mondja, hogy nem jelent jót.

Minekutánna gyomromat a megkivántótó adag 
csöppekkel megnyugtattam s a ruhát puskát, tarisznyát 
magamra kapkodtam, siettem a szomszédban lakó Laczi 
barátom ablaka alá, hol már ott találtam a ezigányt 
és P. barátunkat, ki szintén a vadászatra készült föl 
s kinek egyéb jó tulajdonságai között van még egy

nevezetes tulajdonsága s ez az, hogy mindenféle vé
rengzéstől irtózik s igy bár ki is megy a vadászatra, 
ezt leginkább azért teszi, hogy legalább azoknak a 
szegény nyulaknak az életét mentse meg, melyek az 
ő útjába kerülnek, mert ő — mint maga állítja — lő 
ugyan, de elvből mindig csak a vad mellé, nehogy 
kárt tegyen benne, hanem inkább csak azért, hogy a 
többi vérszomjas puskástól minél távolabbra elriassza.

Az elemózsiát tartalmazó csomagocskát átadtam 
a czigány gondviselése alá s kiszóllitottam Laczi 
barátunkat meleg ágyából. Mire kikászolódott, az egek 
jóvoltából elkezdett csöpörészni s mi a kapu alá hú
zódva tanakodtunk a fölött, menjünk-e, maradjunk-e? 
A vadászszenvedély, no meg az, hogy egy évben csak 
egyszer van szüreti vadászat, meggyőzött arról, hogy 
mennünk kell, Ha nincs más mód, akkor esernyő alatt.

Szent Hubertus ugyan különös arezot vághatott, 
mikor meglátta kezünkben a vadászhoz méltatlan esz
közt, de hát sebaj, csak hogy nem ázunk meg.

A másfél órai utat vidám csevegés közt tettük
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gyarapításához, ezt azonban — kivéve egyes 
tiszteletre méltó kivételeket — alig tette 
meg valaki.

Már ebből az alkalomból is sajnosán kell 
éreznünk egy országos egyesület hiányát, mert 
ha ilyenünk van, úgy, mint ezt egyéb egye
sületek megtették, ez is Budapesten tarthatta 
volna meg évi közgyűlését, mi által módjában 
lett volna a megjelent tagoknak az országos 
ünnepélyek részesévé is válni, sőt az egye
sület a szegényebb sorsunkat, vagy legalább 
azok egyeseit némi anyagi támogatásban is 
részesíthette volna.

Hiába, szegények vagyunk s bár mihez 
kezdjünk, ezen a szegénységünkön törik meg 
a jó eredmény.

Vájjon soká fog ez igy tartani ? Vájjon 
ránk is lehet alkalmazni azt, hogy: „megáll- 
jatok, szegények, majd ezután jobban lesztek 
szegények". P o d h r a d s z k y  Emil.

Közös érdek.
(Folytatás).

Az egyesület megalakítása oly annyira 
életbe vágó kérdés, hogy azzal elejétől végig 
kell foglalkoznunk, miután pedig régi előfize
tőink közül sok száz elmaradt s helyükbe újak 
léptek, kik az „Erdőör" 1895 évi 16-ik szá

mában közzétett alapszabályokat egyáltalán nem 
ismerik és mert lapunk heti megjelenése során 
olyan körökbe is bejutott, melyeket nem csak 
fontosaknak, de mértékadóknak is kell tekin
tenünk, szükségesnek véljük azokat újból egész 
terjedelmükben közölni, hogy igy egyrészt a 
nagy közönség szerény kívánalmainkról és 
hasznos igyekezetünkről tudomást szerezzen, 
másrészt meg az érdeklődők is látva azt, hogy 
legderekabb igyekezetük is milyen akadályokba 
ütközik, a nehézségektől ne riadjanak vissza, 
hanem uj erővel lépjenek a küzdőtéré és igye
kezzenek az akadályokat legyőzni s megmu
tatni a világnak, hogy ők is élnek s követelik 
maguknak a létjogosultságot.

A tervezett egyesület alapszabályai a kö
vetkezők :

Az „Országos Erdészeti Altiszti Egyesület" 
alapszabályai.

1. §. Az egyesület cime :
Az egyesület az „ Országos Erdészeti Altiszti 

Segélyegyesület“ nevet viseli.
2. §. Az egyesület pecsétje.

Viseli az 1. §-ban meghatározott elnevezést kör
iratban az erdészeti jelvény körül.

3. §. Az egyesület székhelye.
A székhely az egyesületbe lépő tagok számará

nyához képest az alakuló közgyűlés által lesz meg
állapítva. Ezen idő elérkeztéig az egyesület székhelye 
Gödöllő.

meg s mire az első szüretelő kijött a szőlőhegyre, már 
el is álltuk helyeinket; most már csak a szüretelők 
jöjjenek, hogy lármájukkal riasszák ki a nyulakat!

Jöttek is azok csoportosan; az előttem lévő 
szőllőbe is bejött három tisztes matróna (voltak együtt 
vagy négyszáz esztendősek) s miután hozzáfogtak a 
szüreteléshez, megeresztették szájuk zsilipjeit is és 
tettek hirtelen olyan karatyolást, mint mikor a nádas
ban a békák kezdenek el kurutytyolni. Istenem! milyen 
soványak voltak s milyen beszéd volt az ! A szájuk 
úgy csikorgóit bele, mint a kenetlen ajtó. No, nem is 
lövők én itt ma semmit, mert ezek még az oroszlánt 
is elriasztanák, nem hogy egy gyáva nyulat.

Vártunk, vártunk órák hosszat, de bizon a mi 
nem jött, az a nyúl volt. Fújjunk tehát gyülekezőt s 
ide az elemozsinával! Mindegyikünk maga elé veszi 
a saját csomagját s miután a bicskát annak rendje és 
módja szerint kinyitottuk, kezdjük bontogatni az asztal
kendőket. A víz már előre összefut a szájamban s 
mohó vágygyal csomózom ki a konyharuhát. Hát a

| mint kibontom, majd hogy sóbálványnyá nem váltam 
| ijedtemben!

Ott feküdt előttem szépen összehajtogatva tizen
két pár uj fuszekli, a mint a feleségem iskolát járó 
fiaimnak bepakkolta.

Ettem én már mindent életemben : szárazföldi és 
vizi állatot egyaránt, még talán óriáskígyót is, de 
fuszeklit — azt soha! Uram Istenem! hát már oda 
jutottam, hogy fuszeklit is egyem?

Jó szerencse, hogy a bajtársak oldalbordái fölös 
számmal tettek férjeiknek húsokat, pogácsákat, igy 
azután nekem is jutott abból, a mi talán a kopóknak 
volt szánva.

így azután csak meg lettem volna valahogy s 
miután Laczi barátom kulacsából egy jót húztam — 
mi nem kis fáradságomba került, mert az imposztor 
azt mondta, hogy tiz kortynál többet most nem ad, 
teljesen meg voltam a villásreggelivel elégedve. Laczi 
nem győzte szerénységemet csodálni, mikor az ádám
csutkámon meglátta, hogy tiz helyett csak kettőt
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4. §. Az egyesület ügyviteli nyelve.
Az egyesület ügyviteli hivatalos nyelve az ural

kodó magyar nyelv. Ezen vezettetnek jegyzőkönyvei 
s összes könyvei, számadásai, költségvetései s bármi
nemű kiadványai. Olyan tagok azonban, kik a magyar 
nyelvet nem bírják, a közgyűléseken saját anyanyel
vükön is felszólalhatnak, mely esetben felszólalásaik 
tolmácsoltatni fognak.

Ha a szükség úgy hozná magával, gondoskodni 
fog az egylet, hogy alapszabályai, közgyűlési meg
hívói s egyéb fontos kiadványai más hazai nyelven is 
kiadassanak.

Eme intézkedés szüksége kivált a horvát-szlavon- 
országi bajtársak tömeges belépése által válnék szük
ségessé.

5. §. Az egyesület hivatása.
Az egyesület hivatása egyrészt tagjait minden 

tőle kitelhető módon e r k ö l c s i l e g  t á m o g a t n i  
s érdekeiket minden irányban megóvni és előmozdí
tani, másrészt anyagi segélyben is részesíteni.

Az anyagi segélyezés háromféle lehet, és pedig:
a) haláleseteknél temetkezési járulék ;
b) özvegyek és árváknak rendes és állandó évi 

segélye, valamint a sanyarú helyzetben lévő nyug
díjasok segélyezése;

c) betegségek, szolgálatképtelenség, elemi csapá
sok esetén a tagok támogatása és segélyben való ré
szesítése.

6. §. A segélyezés mérve.
Haláleseteknél egyszersmindenkorra megállapit- 

tatik, hogy a családfő elhalálozásánál 200 korona, a 
családanya elhalálozásánál 100 korona, gyermek el- 
hálálozásánál 60 korona fizettetik az egyesület tagja, 
vagy hátramaradott hozzátartozóinak, illetőleg örökö
seinek, még pedig a halotti anyakönyvi kivonat bmu- 
tatása után azonnal.

Az özvegyek és árvák sorsáról a törvény által 
legmostohábbul lévén gondoskodva, az egyesület leg
főbb czélját képezendi az ezekről való gondoskodás

kortyantottam. Persze neki, mint amolyan fenyővizen. 
fölnövekedett székely fiúnak fogalma sem volt a magam- 
fóle alföldi ivók ama virtusáról, hogy ha a Tisza lenne 
is borral teli, azt is kiinnák a nélkül, hogy csak egyet 
is kortyantsanak.

Miután láttuk hogy a szőllőhegynél eredményhez 
nem jutunk, mert nyulaink a sok vén asszony láttára 
és karatyolására mind visszariadnak, elhatároztuk, hogy 
a {közeli erdőbe megyünk kopózni. Nyomban föl is 
kászolódtunk s megindultunk az esőtől síkossá lett utón 
hegynek fői, völgynek le, nem minden fáradság nélkül 
és sok bakamiatyánk kíséretében.

(Folytatás következik)

és megélhetésük biztosítása. A nyújtandó évi járulék 
az egyesület vagyonához mérten évről-évre a közgyű
lés által fog megállapitatni. Ugyanilyen eljárás lesz kö
vetve az olyan tagoknál, kiknek nyugbérük a tisztes
séges megélhetésre nem elegendő.

A betegségeknél való segélyezésnél csak hosz- 
szabb tartamú és olyan kiadásokkal járó betegségek 
vétetnek figyelembe, melyek kiadásait fedezni a tag 
vagy éppen nem, vagy pedig csak nagy áldozatok 
árán képes.

Szolgálatképtelenség esetén leginkább irányadó 
az e §. 2. bekezdésében jelzett nyugbéresek segé
lyezése. Elemi csapásoknál a segély mérvét a csapás 
nagysága és az egyesület vagyoni viszonyai határoz
zák meg.

7. §. Az egylet tagjai.
Az egylet tagjai lehetnek:
a) tiszteletbeliek;
b) alapítók;
c) rendesek;
d) pártolók.

8. §. Tiszteletbeli tagok.
Tiszteletbeli tagok azok, kiket a közgyűlés az 

erdészeti altisztek érdekeinek előmozdításában szerzett 
érdemeikért ilyenekül megválaszt.

9. §. Alapitó tagok.
Alapitó tag az, ki az egyesület alaptőkéjének 

gyarapításához egyszersmindenkorra 200 koronával, 
vagy pedig évenkint 20 koronával járul.

10. §. Rendes tagok.
Rendes tagjai lehetnek az egyesületnek hazánk 

erdészeténél alkalmazott erdőőrök s az ezekkel ugyan 
egy célt szolgáló egyéb erdészeti alkalmazottak, mint 
famesterek, faraktár-, zsilip-, duzzasztó-, és gereb- 
őrök, vadászok, munka- és műfelügyelők, fűrészmes
terek, erdőlegények és erdőszolgák, szóval mindazok, 
kik az erdészetnél alkalmazva vannak s annak érde
keit szolgálják, legyenek ők akár a kincstárnál, akár 
pedig megyék, városok, községek, hitbizományok, 
alapítványok s bármi néven nevezendő magán ura
dalmaknál, ha a megállapított tagsági dijakat ponto
san fizetik.

A rendes tagok tagsági dija egyelőre három osz
tályba soroztatik, és pedig fizetnek:

a 800 koronát meghaladó évi jövedelemmel bírók 
16 koronát;

a 600—800 koronával bírók 12 koronát;
a 600 koronán aluli jövedelemmel bírók 8 koro

nát mint tagsági dijat évenkint.
A tagsági dij nagyságát különben esetről esetre 

az évi közgyűlés lesz hivatva meghatározni s igy 
jogában áll idővel akár az egész három osztályú 
rendszert megváltoztatni, akár pedig a tagsági dijakat 
emelni vagy leszállítani.

Ezen felül a különféle beruházásokra szükséges 
összegek előteremtéséhez, minden rendes tag belépése
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alkalmával egyszersmindenkorra 2 korona felvételi 
dijat köteles befizetni az egylet pénztárába.

Az egyesület fő célja lévén hazánk összes érdé- 
szeti altiszti s más hasonminőségü s fentebb részle
tezett alkalmazásban álló személyzetét tőle telhetőleg 
támogatni, kor szerinti határvonalak a tagoknál nem 
vonatnak s igy abba a korosabbak is beléphetnek, 
mégis kimondatik, hogy az alapszabályok szerinti 
segélyezésben csak ama tag részesülhet, ki tagsági 
dijait már legalább egy évre befizette. Rendkívüli fi
gyelembe vehető körülményeknél azonban a közgyű
lés jogosítva van ettől eltekintve is tagját vagy hoz
zátartozóit segélyezni.

Eme intézkedés leginkább azoknál mérvadó, kik 
véletlen baleset folytán, vagy szolgálatuk buzgó telje
sítése közben haltak el, vagy betegség és más csapás 
által sujtattak.

11. §. Pártoló tagok.
Pártoló tag lehet hazánk bármely honpolgára, 

ki az egylet vagyonának gyarapításához évente 2 
koronával járul.

12. §. A tagok kötelességei.
Első sorhan minden egyes tagnak kell, hogy hi

vatását képezze az egylet javának és érdekeinek min
den irányban való előmozdítása.

A rendes tagok ezen felül kötelesek tagsági di
jaikat az egylet pénztárába pontosan befizetni.

13. §. A tagság megszűnése.
Az egyesület tagjai megszűnnek olyanok lenni:
a) elhalálozás,
b) önkénytes kilépés,
e) kirekesztés esetén.
Az első eset természetszerűleg állván be, annak 

körülírása felesleges.
Önkényt az egyletből kilépni bármely tagnak jo

gában áll, ez esetben azonban az általa már befizetett 
tagsági dijak az egylet javára esnek, ő maga pedig 
e ténye által elesik a segélyezésre vagy bárminemű 
támogatásra való minden igényétől.

Kirekesztés két esetben fordulhat elő, és pedig;
a) Ha a rendes tag tagsági diját egy éven át 

felszólítás után sem fizette, és
b) Ha az emberi tisztességgel össze nem egyez

tethető oly cselekményt követ el, mely méltatlanná 
teszi őt arra, hogy a becsület és tisztesség ösvényén 
járó s mocsoktalan jellemű bajtársai őt maguk között 
megtűrjék.

Itt még külön megállapittatik, hogy valamely 
erdészeti altisztnek fegyelmi utón az erdészet köte
lékéből való elbocsátása nem involvája feltétlenül az 
egyletből való kirekesztését, hanem csak abban az 
esetben, ha annak okai megbecstelenítő cselekedetre 
vezethetők vissza.

A kirekesztés mindkét esetében elveszti igényét 
a kirekesztett a már teljesitett befizetéseinek vissza
térítésére és az egylet támogatását továbbra semmi
nemű irányban sem igényelheti.

A tiszteletbeli és alapitó tagoknál a tagság meg
szűnése természetszerűleg csak elhalálozás esetén, 
vagy abban az esetben állhat be, ha erről önkényt 
lemondanak, utóbbi esetben azonban az alapitó tagok 
befizetett alapítványuk visszatérítésére igényt nem 
íormálhatnak.

A pártoló tagság megszűnik az évi járulék befi
zetésének megszüntetésével, vagy halál esetén.

14. §. A tagok jogai.
A tiszteletbeli, alapitó és pártoló tagok az egylet 

gyűlésein részt vehetnek, azokon indítványokat is te
hetnek, azonban szavazati joggal nem bírnak.

A rendes tagok a közgyűléseken akár személye
sen, akár pedig megbízottjaik által az egyesület igaz
gatásába befolynak, választják tisztviselőiket, indít
ványokat tesznek s azok sorsa felett határozataikkal 
döntenek. Ezen felül igényük van a 6. §-ban előirt 
segélyek igénybe vételére és az egylet erkölcsi támo
gatására is.

A tagok a közgyűléseken való képyiseltetésük- 
kel csakis más rendes tagot bizhatnak meg, ilyen 
megbízott azonban személyében 20 szavazatnál töb
bet nem egyesíthet.

A rendes tagok a mellett, hogy választói joggal 
bírnak, egyúttal az egyesület bármely tisztségére meg 
is választhatók.

Hasznos tudnivalók.
A lovak patáinak ápolása. A lovak mun

kaképessége szoros viszonyban van patáiknak jó vagy 
rossz állapotával. A pata gondozásával sok bajtól és 
kellemetlenségtől szabadulhatunk, sajnos azonban, hogy 
a patát majdnem általánosan elhanyagolják! Mindenek
előtt arra figyeljünk hogy az állás mindig tiszta és 
száraz legyen; ezt részben már azáltal elérheltjük hogy 
ahol az állás agyaggal van kidöngölve, az agyagot 
salakkal keverjük, mikor is a vizelet könnyen elszivá
roghat, ezt azonban legalább évenkint meg kell újítani. 
Az istálónak és az állásnak tisztán tartása által az 
állati ürülékek rothadása lehetőleg korlátoztatik s a 
felbomlásnál képződő gázok, melyek a szemet és tüdőt 
nagyon ingerük, menynyisége igen megkevesbül vagy 
egészen meg is szűnik. A patákat, mielőtt az állatok 
a munkába állíttatnak s midőn a munkából hazatérnek 
gondosan meg kell tisztogatni. Megmosni csak akkor 
szabad, ha az megelőzőleg teljesen lehűlt, tehát mintegy 
két órával a munkából való viszatérés után. Hogy a 
pata puha és rugalmas legyen, azt időnkint tisz tasózat- 
lan zsírral vagy vazelinnal kell bekenni, és pedig nem
csak a szarufalat, hanem a talpat is. Ez a patát 
számos külömhöző ártalmas hatás ellen védelmezni 
fogja. Ezen bekenés hetenkint egyszer kétszer eszköz- 
lendő és pedig az épen megmosott s igy puhább patára 
elegendő egy tengeriszem nagyságú zsiradékdarab, mely
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alaposan bedörzsölendő, hogy a patába jól beivódjék. 
A bekenés után a ló még néhány óráig az istállóban 
maradjon, mert a por és szemét a zsiradékhoz tapad 
és a pata pórusait betömné. Meleg, száraz időben a 
patát nyirkos fűrészporba takarjuk pár órára, vagy 
nyirkos agyaggal is bemázolhatjuk, hogy a pata belőle 
a kellő nedvességet fölvegye.

A  borjuk hasmenése. Tehenészetekben gyak
ran előfordul, hogy az ellett borjak nagyobb része 
mindjárt életük első napjaiban hasmenésben szenvednek. 
A székletétel eleinte hig, szürkés-sárgás, később bar
nás-sárgássá, majd véressé válik s ezen jelenség beáll
tát nemsokára a halálos kimenetel követi. A betegség 
oka fertőző gombában keresendő, a mely vagy az anya
méhhüvelyének nyálkahártyájához van tapadva és ellés 
alkalmával az előrenyomuló magzat a száján át lesz a 
hüvelyhez tapadó gombák által ferőzve, vagy pedig 
az istálló talaja, az alom ilyen betegséget okozó gom
bák által van szennyezve s a lefekvő anyaállat tőgye 
érintkezvén a piszkos talajjal, avagy alommal, a borjak 
szoptatás alkalmával a csecsbimbókról szedik magukba 
a fertőző a anyagot. A borjak, melyek eleinte vígan 
ugrándoztak, a szoptatást abban hagyják, lehangoltak 
és szomorúak lesznek, többnyire alusznak, fekhelyük
ről alig vagy nehezen emelkednek fel, a szem beesett, 
a szutyak száraz, a bélmozgás élénk, az érverés gyors, 
koronként szürkés-sárgás, hig székletétel következik, 
a mely a végbél körüli szőröket összetapasztja, s jel
lemző az ilyen borjuketrecek édeskés-émelygős szaga. 
Később a tünetek sulyosodván, az állatok épen semmit 
sem szopnak, folytonos erőltetés, véres csikókkal ke
vert bélsárkiürités és hideg verejtékezés közben elhul
lanak. Boncolás alkalmával a gyomorban és belekben 
nagyfokú vérbőséget és vérrel kevert, hig sárgás ürü
léket találunk, némelykor fekélyeket a vékony belek 
nyálkahártyáján. A betegek 50%-a elpusztul, de eré
lyes és okszeres gyógykezeléssel eme arányt kisebbít
hetjük. Legjobb, ha tanniut és salicilt egyenlő arány
ban, egy-egy késhegygyei véve addig adagolunk, mig 
a belek összehúzódása bekövetkezik és székletételre 
való inger kevesbedik, ezután a betegnek 1 deciliter 
vörösbort adunk egy-két tojást beléütvén. Az ilyen 
gyógykezelés mellett sok borjut megmenthetünk. A 
fődolog azonban mindig az istálló fertőtlenítésében áll
jon: ha lehet, az előrehaladott vemhes állatok köttes
senek külön és külső nemző részeik naponta 1 % krer- 
linoldattal mosassanak le ; a borjuketrecek naponta ki- 
takarittatván, talajuk karbol-oldattal vagy szublimáttal 
fertőtlenítendő s végül a borjak naponta 2% krerlinol- 
datba áztatott vászondarabokkal letörülendők, magától 
értetődik a hol lehet, az egészséges borjaknak a be
tegektől való elkülönítése a gazdának első kötelessége 
leend. Bárányok- és malacoknál ezen betegség hason
lóan előfordul, a hol is jóval öldöklőbb; a gyógykeze
lésre és az ellene való védekezésre a föntebb elmon
dottak az irányadó elvek.

A te j h a szn á la ta  a  bor derítésére . A bor
derítésére használt szerves anyagok — mint ismertes — 
oly nitrogénvegyületek, melyek a borban levő tannin- 
nal durva, pelyhes csapadékot nemzenek. Ezen pely- 
hek a borban lassankint a fenékre iillepedvén, úgy
szólván egy hálót képeznek s útjukban a bort zava
rossá tevő anyagokat magukkal az ülledékbe visszik. 
Ezenkívül magukkal ragadják a bor festőanyagának 
egy részét s esetleg a borban levő idegenizü anyago
kat is, sőt biztos, hogy ez által a borban levő fehérje
félék egy része is az üledékbe kerül, mert az a bor, 
mely a derítés előtt melegítve vagy a levegőn hagyva 
megzavarodott, a derítés után gyakran nem zavarodik 
meg többé, jeléül, hogy ezen deritőanyagok a borok 
iskolázásánál valóban igen hasznos szolgálatokat tesz
nek. Ilyen fehérjeszerü anyagok a gelatin, vizahólyag, 
a tojásfehérje, a vér és a te j; a tej csapadékát a tan- 
ninnal vegyülő, de már a borban levő savak hatására 
kiváló kazeint szolgáltatják. Általában nem szívesen 
használják a bor derítésére a tejet, pedig ez e czélra 
kitünően alkalmas, nemcsak azért, mert mindenütt kap
ható és olcsó, de mert szintelenitő és idegen izt ma
gába vevő hatása valóban jelentékény. E két utóbbi 
tulajdonsága, továbbá azon körülmény, hogy saját tér
fogatával a bort szaporítja, az oka, hogy a tejet fino
mabb borok derítésére nem használjuk. Ha azonban 
bortól vagy más szeszes italtól festőanyagot vagy ide
gen izt akarunk elvonni, akkor a tej valóban kitűnő 
szolgálatokat tesz. Például szolgáljon a következő 
eset: A tiszta szeszt igen jól lehet vasból készült
rezervoárokban eltartani; a törköly, seprű vagy más 
gyümölcspálinka azonban szabad savakat is tartalmaz
nak, melyek a vasnak valamelyes részét feloldják, s 
ha most a szesz hordóba kerül, a hordó fájából vett 
csersavval egy kékes-feketés szint kap, mely azt elad
hatatlanná teszi és annak kellemetlen izt is kölcsönöz. 
Egy ilyen megfeketedett pálinkát sikerült három nap 
alatt teljesen rendbe hozni azáltal, hogy hozzá'hekto- 
literenkint 1 liter lefölözött tejet kevertek; a szesz 
kristálytiszta lett és kozmás voltából is veszített, való
színűen azért, mert a tejben levő zsir azt föl ve vén, 
magával az üledékbe vitte. A lefejtésnél azonban ügyel
ni kell, mert a csapadék könnyű és könnyen felkava
rodik. A barnán törött bort is igen jól lehet tejjel tisz
títani, ha annak 100 literéhez 1 liter tejet keverünk 
és 3—4 nap múlva lefejtjük. A tej azonban a kazeinen 
kívül 3‘5 % vajzsirt és 4 '5% tejczukrot tartalmaz; a 
vajzsir a kazeinnal egyetemben az üledékbe kerül. A 
tejczukor azonban oldva marad, de miután 100 liter 
borhoz csak 1 liter tej teendő, ez oly csekélység, hogy 
az a borra nézve kedvezőtlen hatást semmi esetre sem 
gyakorolhat s annak izét sem módosíthatja, mert mennyi
sége legföljebb 0’045%-ra rúghat. A fentjelzett ese
tekben tehát a tej alkalmazását a derítésre nyugodt 
lélekkel ajánlhatni.
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Különfélék.
Szem élyi hírek. Kenda Ferencz, III. osztályú 

főerdőőr a szászsebesi m. kir. erdőhivatal zalatnai 
erdőgondnokságnál 31 évi szolgálat után 270 frtnyi 
nyugellátmánynyal folyó évi November hó elsejével 
végleg nyugdíjazva lett. A nyugdíjazottban lelkisme- 
retes, becsületes alkalmazottat vészit az erdőkincstár.

Bedő Albert képviselőjelölt. Bedő Albert 
államtitkár és országos főreőmester szabadelvű pro
grammal mint képviselőjelölt lépett föl az apatini vá
lasztó kerületben. Megválasztásának — mely biztosra 
vehető örömmel nézzünk eléja, mert benne az erdé
szeti ügyek hathatós és buzgó szószólót fognak nyerni.

A fogoly-vadászatok Sopronmegye egy részé
ben igen gyengék voltak az idén, különösen a vármegye 
nyugati részében, a hol a költést a tavaszi és a nyári esők 
igen megrontották. A  megyének másik részében, azonban 
igen sok fogoly volt. így a Remann József szanyi urad. er
dőmester kezelése alatt álló birtokokon 3000 darabon felül 
adtak el lőtt és eleven foglyokat. Mint örvendetes dolgot 
említhetjük meg, hogy e derék erdőmester, a ki Dunántúl 
egyik legbuzgóbb munkása a vadászati ügynek, ez idén több 
mint 800 drb eleven foglyot küldött szét az országba, olyan 
vidékekre, a hol e szép, érdekes és hasznos szárnyasnak 
híjában voltak. A mint halljuk, még mindig lehet nála te- 
nyészfoglyokat beszerezni. A  fácánok és a nyulak Sopron- 
megyében igen jól szaporodtak.

AZ erdei szalonkák, már minden vonalon meg
kezdették a visszavonulást. Az erdélyi megyékben már a 
múlt hónap végén mutatkoztak, e hónap elején azonban 
Moson,, Sopron, Bars, Nyitra és Torontál megyéből az u. 
n. Őrségből mely a legjobb szalonkázó hely a megyében, 
— már szeptember végén tudatták megérkezésüket, vala
mint legutóbb azt is, hogy közbejött meleg időjárás a 
vonulást — úgy látszjk — megakasztotta.

K egyetlen katonatisztek büntetse. Romá
niában Rudisteanu hadügyminiszter drákói rendeletet 
bocsátott ki a katonai kegyetlenkedések meggátlására. 
Elrendelte ugyanis, hogy a legénységgel kegyetlenkedő 
tisztek vagy altisztek épp oly büntetéssel sujtatnak, mint az 
a közkatona, a ki fölebbvalójának nem engedelmeskedik, 
vagy azt bántalmazza.

A büszke 14-es huszárok. Sztaniszlau váro
sában Galíciában nagy galibát csináltak a Csemovicban 
állomásozó 14. huszárezred közlegényei, a kiket szabadságra 
most bocsátottak haza Nyíregyháza vidékére. Sztaniszlauban 
a vasúti állomáson be akarták ültetni a nyolcvan huszárt a 
teherkocsikba, melyekben katonát szoktak szállítani. Ez a 
dolog sehogyse tetszett a legényeknek, felzudultak és ki
jelentették, hogy huszár nem ülhet marhaszállitó kocsiba. 
Nekik adjanak úri kocsit. Ezt persz nem kaptak. Erre meg
rohanták a legközelebbi személyszállító kocsit és elhelyez
kedtek Kényelmesen az első osztályú bársony vánkosokon.

A  konduktorok próbálták leszállítani őket, először szépen 
kérték őket, azután káromkodtak, elhívták az állomás
főnököt, az is segített káromkodni, de a huszárok nem 
tágítottak, Eközben csengettek, a vonatnak indulni kellett. 
Az állomásfőnök végre nem tehetett egyebet, minthogy 
a huszárok által megszállott első osztályú kocsit lekap
csoltatta s a vonat elment. A  huszárok ekkor leszállottak 
és diadalittasan vonultak be mind a nyolcvanan a városba. 
Ott már nem foglalhattak el semmit, mert kirendelekt 
ellenük rögtön két század gyalogost. Ezek azután körül
fogták a huszárokat és úgy kisérték ki a csapatot újra a 
vasúthoz. A  huszárok beérték az előbbi elvi jelentőségű 
tüntetéssel és most minden akadékoskodás nélkül be- 
szállottak a teherkocsikba. A  legközelebbi vonat vitte 
őket Magyarországba.

Veszedelm es tájék. West Palin Beech floridai 
városban szomorú véget ért az a társas est, melyet a Cragin 
házaspár adott s melyre összes jó ismerőseit és barátait 
meghívta. zv gyönyörűen megvilágított kertben többek közt 
zálogosdit is játszottak. Egy Moore Júlia nevű gyönyörű 
tizenhat éves lányka is azok közül való volt, a kik esókot 
vesztettek. Meg akarván tréfáltatni az egyik fiatal embert, 
a kinek csókot vesztett, elszaladt s elrejtőzött a közeli bo
korba. A  fiatal ember űzőbe vette, de a mint a bokorhoz 
ért, a leány velőtrázó sikoltásba tört ki. Iszonyatos dolog 
történt: egy párduc rávetette magát a leányra, földhöz 
vágta és marcangolni kezdte. A  társaság többi tagjai, a 
mint meghallották a sikoltást, a veszedelem színhelyére 
rohantak, mire a párduc vad ordítással elfutott. A  leány 
össze volt marcangolva; jobb karja eltört s jobb combján 
mély seb tátongott. A  sérülések következtében másnap 
meghalt.

A legnagyobb harang. A világ legnagyobb 
harangját a minap öntötték Cmcinatiban, az Egyesült-Álla
mokban. Súlya 30 000 font, átmérője nyolc láb és magas
sága hét láb. A  nyelve hétszáz fontot nyom. A  harangérc 
78 százalék rézből és 22 százalék ónból áll.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

ügy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkiilözhetlen lapja 

a  szám o s k é p p e l illu sz trá lt , 
h a v o n ta  m eg je le n ő

„Széttekintő
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége.

Sajtény, Csanádmegye.
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»»FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
-s* ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítmány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  íBaiersdorf 3~£enriíi urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégünlsL újólag megtoizatott
a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

■ =  POLGÁRI RUHÁK ■ =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

- A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t egmann  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á r a k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ......................... ..... . . 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á rnap

H ird e té si d i ja k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Néhány szó a fegyelmi eljrárásrdl.
Lapunk elődje, az „Erdőőr“ folyó évi folya

mában ejtettünk már néhány szót a fegyelmi 
eljárásról ott, hol a bel- és földmivelésügyi 
m. kir. ministeriumoknak úgy a fegyverhaszná
latra, valamint a fegyelmi eljárásra vonatkozó 
körrendeletével behatóan foglalkoztunk.

A fegyelmi eljárás és büntetés az, mely 
hivatva van megtorolni az egyes alkalmazottak 
esetleges túlkapásait és őket helytelen csele
kedetükért megfenyíteni.

Az ember már vele született gyarlóságánál 
és gyöngeségénél fogva is ki van téve a ki
sértésnek és a roszra való csábításnak s nem 
mindenkiben van meg az a lelki erő, mely 
ezeknek a legyőzésére elégséges s igy könyen

megesik, hogy egy-egy gyönge pillanatában 
letér az egyeneség ösvényéről és tekergő utakra 
téved, vétve ez által a fenálló törvények és sza
bályok ellen, egy szóval mondván: bűnbe esik.

Nagyon természetes, hogy az ilyen eset 
megtorlás nélkül nem maradhat, mert az egész 
világ összes népei elismerték annak a jogo
sultságát, hogy a bűnösnek bűnhődnie kell, igy 
nem is szólhatunk azok ellen, kik a megtorlás 
fegyverével élnek, mert ezek nem csak hogy 
jogukat gyakorolják, de egyszersmint köteles
ségüket is teljesitik.

így ha valaki vétkességéért fegyelmi utón 
megbűnhödik, ezért senkit nem okozhat, mert 
csak méltó árát vette igaztalan tettének, leg- 
föllebb talán a büntetés mérvét támadhatná meg,

TÁRCZA.
--------- -K *----------

Szüreti napok.
(Folytatás.)

Gyönyörű mulatság is az, mikor az ember síkos 
utón mászik föl a hegynek; egy lépés előre két lépés 
hátra; az ember azt hinné, soha sem ér föl a tetőre, 
mégis a végin csak azon veszi magát észre, hogy már 
fönt van s következik a sokkal mulatságosabb része 
a mászásnak s ez a leszállás. Ha fölfelé menet többet 
megy az ember hátra, mint előre, az itt szenvedett 
veszteségért bő kárpótlást nyer az ember a lefelé szál
lásban, mert itt előre megy akaratlanul is és hátrafelé 
is bukik ugyan, de szintén akaratlanul. Az utóbbi nem 
éppen kellemes proczesszus jelei azután rendesen meg 
is látszanak testünknek ama részein, melyeket nem 
szoktunk tükörben nézegetni.

Hogy jó magam, ki csak a sik földhöz voltam 
eddig szokva, mi mindenféle talajt szedtem össze ka
bátom és nadrágom hátulján, azt csak a központi 
geológiai intézet tudná hosszas kutatás után meg
állapítani.

Miután azonban nincsen olyan nóta, a melynek 
vége nem szakadna, a mi keserves mászásunknak is 
valahára vége lett s egyenkint fölállottunk a kis fia
talos körül kijelölt helyeinkre. Laczi barátunk, ki az 
ilyen vadászat terén köztünk valódi szaktekintély volt, 
mindegyikünknek titokban azt mondta, hogy a mi 
helyünk a legjobb; hogy e mellett mégis a legjobb 
helyet magának tartotta fönn, talán fölösleges is mon
dani. Az az egy bizonyos, hogy tapasztalatlan néze
tem szerint a legroszabb hely P. barátunknak jutott, 
ki külömben is legközelebb sokkal tiszteségesebb 
helyet fog kapni, mert hallomás szerint az országos 
állatvédő egyesület a már eddig szerzett érdemei elis
meréséül tiszteletbeli tagjának akarja megválasztani.

Alig helyezkedtünk el s elhangzott a jel, czigá-
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ha azt nem találja vétkével arányban lévőnek 
vagy talán oka van hinni, hogy az ellene meg
indított eljárás szabálytalanul s talán elfogult
sággal, előítéletekkel párosultan lett kezelve, 
erre nézve pedig ott vannak a föllebbviteli 
hatóságok, melyek hivatva vannak az egyes 
túlkapások és jogtalanságok ellen az azokat 
szenvedőt megvédeni.

Nem is akarunk mink ezen a helyen az
zal foglalkozni, hogy a helyes nyomon meg
indított fegyelmi eljárásról és az ebből kifolyó 
ítéletről bírálatot mondjunk, mert erre nézve 
országos törvények és szabályok intézkednek 
s ezek fölülbirálata és taglalása most czélunk 
nem lehet, hanem óhajtunk foglalkozni a fe
gyelmi ügyek egy másik oldalával, azzal tudni
illik, mikor valaki ellen állítólagos jogtalan 
cselekményekért a hajszát megindítják s a 
végén kiderül, hogy teljesen ártatlan.

Nincs olyan ember, kinek ellensége nem 
lenne, mert erre már az egymás ellen való irigy
ség is ösztönzi az emberiséget. Mennyivel inkább 
van azután ellensége az olyannak, ki hivatá
sánál fogva kényszerítve van nem egyszer más 
embertársát jogtalan cselekedetében megaka
dályozni, őt a büntetésnek szigora alá hajtani!

Az erdészeti közegek talán azok, kiknek 
mindenek fölött legtöbb az ellenségük. Ennek 
illustrálására csak azt hozzuk föl, hogy a bűn-

nyunk is eleresztette a kutyákat s nem sok idő múlva 
fölhangzott már a vadász fül legkedvesebb zenéje: a 
nyomra jutott kopók vidám csaholása.

Csodálatos az a hatás, mit a vadász szivére s 
egész idegrendszerére a kopók ismerős csaholása tesz. 
Az ember egy pillanat alatt, mintegy varázsütésre egé
szen átváltozik; a hallóérzékek megfeszülnek, a látó
idegek kitágulnak s még a legközömbösebb ember is 
egyszerre szemfülessé válik.

Ilyen állapotba jutottam jómagam is és feszült 
figyelemmel tekintgettem az állomáshelyemről kiágazó 
két útra s mondogattam magamban az ismert német 
mondást: „Durch diese hohle Gasse muss er geh’n“. 
A fejem már szinte beleíájdult az ide-oda kapkodásban 
s méltán irigyeltem az adomákból ismeretes keresztbe 
néző mészárost, kitől a szegény ökör kivégzése alkal
mával egy közel álló azt kérdezte, hogy vájjon mindig 
oda üt-e, a hová néz, az igenlő válaszra azt mondta, 
hogy: „no, akkor én odébb is megyek;* természetesen, 
mert a bandzsal mészáros egyik szeme az ő homlokán

Ügyi krónika legtöbb olyan esetet sorol föl, 
hol erdészeti vagy vadászati őrző személyzet 
lett kitéve a gonosztévők bosszújának, a gyil
kosok gyilkának és golyóinak.

A fatolvaj, a vadorzó, a tilos legeltető, a 
visszantasitott munkás mind természetes ellen
sége az erdészeti személyzetnek s hogy bosszúja 
kielégítésénél nem mindig nyúl a durvább meg
torlás módjaihoz, a gyilkossághoz, gyújtogatás
hoz s más hasonló veszedelmes fegyverekhez, 
annak az oka leginkább az ilyen bűnösök gyáva
ságában és a büntetéstől való félelmébenvan.

Az ilyenek azután bosszujok kielégítésére 
más eszközökhöz folyamodnak, melyek között 
legközönségesebb és leggyakoribb a megfenye
getése és megfélemlítése a rend veszélyes 
őrének, ha pedig ez nem használ, állásában való 
lehetetlenné tétele. Hogy az utóbbit elérhessék, 
jobban figyelik meg kiszemelt áldozatuk minden 
tettét, minden lépését, mint a hogy megfigyeli a 
titkos rendőr az általa nyomozott gonosztévőét.

Egy véletlenül elejtett hibás szó, egy bár 
csak a helytelenség látszatával biró lépés elég
séges arra, hegy följelentés menjen az illető 
ellen, miután pedig az erdészeti személyzet 
általában véve mocsoktalan, becsületes életű 
emberekből lesz toborozva, kikben hiba nehezen 
födözhető föl, szívesen lépnek a rágalmazás, 
a befeketités terére, hogy igy egyéb eredmény

nyugodott. Milyen jó lenne ilyen kétfelé ágazó utón a 
bandzsal szem! Az ember az egyikkel az egyik, másik
kal a másik utat kisérhetné figyelemmel.

Köszönet kitűnő látószerveimnek, igy is észrevet
tem a tapsifülest, a mint az a jobbfelőli utón egyenest 
felém iramodott. A szegény már-már nyugodt kezdett 
lenni, mikor nagy darabon ellenséget nem vett észre 
s egészen megdöbbentnek látszott, mikor egyszerre 
engemet megpillantott. Nem csodálom, hogy meglep- 
tésében leült előttem, mert hiszen a fülei a szamáré
hoz hasonlók, mert ha többet bízik hosszú lábaiban, 
bizon az én flintám elől könnyen menekülhetett volna, 
igy azonban egy jól irányzott de rosszul talált lövésre 
elterült s miután még föltápászkodása után kegyelem
lövésnek gondolt támadásnak is fitytyet hányt volna, 
nem ugyan valami vigan, de még is be menekült a 
sűrűbe.

— „Kutyákat, kutyákat ide!* ordítottam tele 
torokkal s nem sokára diadallal vittem a vezér Fecskét 
a sebesült nyomára.
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híján áldozatukat legalább befeketítsék, meg- ! hurczoltatását, 
hurczoltassák s elülj ár óik előtt hamis színben ; állítását, 
tüntessék föl.

Az elüljáró hatóság a följelentést nem teheti 
félre, hanem annak tárgyalásába bele menni 
kénytelen; kivételt legföllebb akkor tehet, ha 
a följelentés névtelen, vagy ismeretlen név alatt 
van beadva. Kénytelen tehát a vizsgálatba bele 
menni, vádlottat, tanukat hajszolni, költekezni, 
egyéb hasznos munkálkodásra forditható időt 
elpazarolni s mikor mindezeket heteken, hó
napokon, sőt talán éveken keresztül megcsele- 
kedte, midőn bevádolt alkalmazottját ilyen 
hosszú időn keresztül sanda szemmel nézte, 
bizalmatlanságával kisérte, a végin kitűnik, hogy 
az egész följelentés hamis, hogy a gyanúsított 
teljesen ártatlan, hogy a sok hűhóval járt vizs
gálat, kihalgatás, szembesítés nem volt egyéb 
üres szalma eséplésénél s a vádlott teljesen 
fölmentendő. Meg van tehát az elégtétele, hogy 
nem ítélték el, de vájjon elégtétel — e ez?

Az elülj áró hatóság az ilyen meghurczolt 
egyént rendszerint még akkor is ferde szemmel 
nézi, lépteit, cselekedeteit bizalmatlansággal 
kiséri, ha ártatlansága a napnál világosabb, mert 
csak azt tartjuk mindig, hogy nem mozog a 
haraszt szél nélkül, a följelentő pedig önelé
gülten dörzsöli kezeit, mert ha nem is ért el 
egyebet, elérte az általa gyűlölt személy meg-

hogy ne mondjuk, pellengére

Arra, hogy az ilyen hitvány vádaskodók 
ellen rágalmazás miatt vád emeltéssek, ritkán 
gondol valaki. A megvádolt és meghurczolt 
ember örül, hogy végre valahára megpihenhet 
s egyébként is ritkán van kedve, vagy módja 
a költségekkel járó megtorlás fegyverével élni, 
a vádló pedig alig várja az alkalmat, hogy neki 
újabb kellemetlenségeket okozzon.

Szerény véleményünk szerint ez nem helyes. 
Helyes lenne, ha az Ítélkező fegyelmi bíróság 
már az Ítéletben kimondaná a hamis vádas
kodás és rágalom megtorlásának szükségességét 
s kényszeritné az ártatlanul megvádoltat a vádló 
bepanaszolására; ha az illetőre ez nagyobb költ
ségeket róna, melyeket szűk anyagi helyzeté
ben nem bírna meg, ám adjon neki ilyenek 
fedezésére hatósága segítséget.

Vannak vidékek, melyeken egyesek a 
hamis vádáskodást és följelentést szinte terv
szerűen űzik; nos, itt fölötte szükséges az 
ezekkel foglalkozók körmére koppintani, őket 
a törvény szigorával sújtani, hogy igy példa
adással legyenek mindazoknak, kik ocsmány 
mesterségükben tanítványaik és követőik óhaj
tanának lenni.

Nagy megnyugvás lenne ez nem csak a 
hatóságokra, de a személyzetre nézve is, mert

Néhány aggasztó perez után fölhangzott a kutya 
vidám esaholása s rövid idő múltán már hozta a czigány 
a meglehetősen öszzeraarczamgolt s legszebb díszétől, 
a farkától megfosztott áldozatot.

Az előhozott áldozatot alapos vizsgálatnak vetet
tük alája s ennél kitűnt, hogy az első lövés az alsó 
szájaszélit zúzta tönkre, a második is egyéb nem nagyon 
nemesrészeket érintett.

Istenem! Nem tudott az az első lövés igy elta
lálni egy pár szószátyár vénasszonyt ? Most már tudom 
nyullal lennénk megterhelve, mert nem hiszek abban 
a közmondásban, hogy ha egy vén asszony meghal, a 
nyelvét külön kell agyonbunkózni, mert külömben még 
a sírban is darál.

A nyulat rábíztuk a czigány gondjaira s utunkat 
vettük a nagy szálerdő felé.

Hely elállva, kutyák eleresztve. Pár pereznyi 
időm marad a gondolkodásra addig, mig a kutyák vadra, 
vagy nyomra akadnak. Nem hinné az ember, mi min
dennel foglalkozik ilyenkor az elme; pár perez alatt

megcsinálja a körutat az összes politikai, közgazdasági 
s más egyéb közérdekű kérdés tekervényes utain.

Éppen annak a problémának a megfejtésével fog
lalkoztam, hogy mi lenne a világból, ha egyszerre a 
nyulak puskát ragadnának s minket hajszolnának a 
kopók, midőn egy hirtelen vakkantás kiragadt ábrán
dozásomból. Egyszerre minden figyelmem a hang felé 
irányult s vártam a hang folytatását. Nem is késett 
az, de csodálatosan elütött a hajtási hangtól s átment 
az állásra való ugatásba.

Ebben az erdőben gyakran megfordul a sörtevad 
is, igy nem gondolhattam egyebet, mint hogy a kutya 
egy ilyennel akadt össze s azt állította meg ugatásával 
s szenvedélyemtől elragadva rohantam a sűrűbe, már 
előre örvendve a gazdag és nem várt zsákmánynak. 
Óvatosan, mint a kígyó csúsztam a hely felé s nem
sokára megláttam a kutyát, mely egy bokrot ugatott 
állhatatosan. Vizsgaszemekkel fürkésztem a tájat, de 
semmit fölfedezni nem bírván, elszántan vágtam neki 
a megugatott bokornak s itt — óh borzalom! — mit 
találtam ?
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ez is sokkal nagyobb buzgósággal látna teendői 
után, ha tudná azt, hogy biztosítva van a hamis 
vádaskodás kellemetlen következményei ellen.

Az „Országos Erdészeti Altiszti Egyesület" 
alapszabályai.

15. §. Az egyesület igazgatása.
A) A közgyűlés.

Az egyesület ügyeinek vezetésére első sorban a 
közgyűlés hivatott. Minden az egyesület életébe vágó 
fontosabb mozzanat itt nyer jogérvényes elintézést.

A közgyűléseken lesz megválasztva a választ
mány, az elnök, alelnök vagy a szükséghez képest 
alelnökök, pénztárnok jegyző, ki egyelőre a pénztár
nak ellenőrzésével is megbizatik és az ügyész.

A közgyűlés van hivatva őrködni az alapszabá
lyok pontos betartása felett s azokat esetleg a szük
séghez képest meg is változtathatja, természetesen a 
magas kormány beleegyezése s jóváhagyása mellett.

Intézkedik a közgyűlés a székhelynek esetleges 
megváltoztatása felett, valamint arról, hogy a köz
gyűlés hol tartassák meg, mert a tagok szétszórtsága 
megkívánja, hogy az minden évben más-más és lehe
tőleg oly helyen tartassák meg, hol az egyesületnek 
nagyobb számú tagjai vannak, ez által mód nyujtat- 
ván a tagoknak az azon való részvételre.

A kötelességüknek s egyéb kivánalmaknak meg- 
nem felelő tagok 13. §. szerinti kirekesztése a köz
gyűlés hatáskörébe tartozik.

A közgyűlés van hivatva tiszteletbeli tagok be
választására.

Az egyesület évi költségvetését megállapítja és

évi számadásait felülbírálja s utóbbiakra nézve meg
adja az igazgatóság felmentését.

Végkielógitósek vagy évi járadékok megállapítása 
a közgyűlés hatásköre.

A választmány és igazgatóság évi tevékenységét 
tartalmazó évi jelentést a közgyűlés birálja felül.

Közgyűlés minden évben egyszer tartandó, ha 
azonban a körülmények úgy hoznák magukkal, hogy 
rendkívüli közgyűlés megtartása válnék szükségessé, 
ezt az elnök a tagok 1/6 részének kívánságára bár
mikor egybehívni tartozik.

Jogérvényes határozat meghozatalára az egye
sületi tagok legalább 1/3 részének vagy megfelelő 
szavazatainak jelenléte szükséges.

Ha a kitűzött napon ily számú tag vagy szava
zat nem jelentkeznék, uj közgyűlés tartandó, mely a 
megjelentek számára való tekintet nélkül végérvénye
sen dönt a napirendre tűzött tárgyak felett.

A közgyűlésre minden egyes tag a hely, idő és 
a tárgyalandó ügyek mejelölésével a kitűzött határnap 
előtt legalább 14 nappal meghívandó.

B) A választmány.
A választmány 24, a közgyűlés által szótöbbség

gel megválasztott tagból áll.
Hatásköre: A pénztárnak és egyéb ügyvitelnek 

időközönkénti megvizsgálása, uj tagok felvétele, az 
évi költségvetések szerkesztése, számadások átvizs
gálása és a közgyűlés elé való terjesztése, ezen kiviil 
az elemi csapások vagy betegségek esetén való segé
lyezés mérvének megállapítása és javaslattétel a vég
kielégítés és évi járadékok megállapítására.

A választmány bejelenti a közgyűlésnek az uj 
tagok felvételét s javaslatot tesz a kivánalmaknak 
meg nem felelő tagok kirekesztésére.

Ott lógott az ágakon fölfüggesztve egy olyan 
ruhadarab, melyet Éva anyánk utódai maguknak az 
elfonnyadt és talán elégtelennek talált fügefalevél he
lyett találtak föl takaróul, szóval prózai nyelven kifejez
ve ott találtam (tisztességgel legyen mondva) egy — 
női inget: Sajnos, hogy üres volt.

No de zsákmány —• zsákmány; legyen az bármi
lyen, már csak magammal viszem — haza ugyan nem, 
mert ott az asszony ugyan furcsa szemeket meresztene, 
ha konyhájába ilyen pecsenyével állítanék be, hanem 
elviszem legalább vadásztársaimhoz bemutatóra, azután 
vigye el czigányunk haza az ő oldalbordájának: ez talán 
elnézőbb az ilyen esetekben,

Hogy hogy került ez a ruhadarab ide, annak a 
megfejtésén hiába törtem a fejemet, egyet azonban 
tapasztaltam s ez az, hogy a kopó ha már egyszer egy 
ily fajta ruhaneműt megugatott, a további keresésre és 
hajtásra sem nem hajlandó, sem nem alkalmas, hogy 
miért és hogy ez minden kutyánál igy van-e, annak a 
megfejtését szakavatottab és okosabb emberekre bízom.

E közben összejöttünk egy tisztáson valamennyien 
s közülünk ürres kézzel csak Laczi barátunk, mert P. 
öcsém diadalmasan lobogtatott kezében egy olyan 
esendőrforma tolldiszt, milyet az itteni oláh legények
nél lépten-nyomon találhatni.

— No ha te nem hoztál semmit — szóltam Laczi- 
hoz — ezennel reád bízzuk a kettőnk által talált s bűn
jelekül alkalmasnak látszó tárgy között való össze
függés kinyomozását. Te úgy is a bíróságnál vagy alkal
mazásban s igy könnyen megoldhatod a föladatot, erre 
azonban méltányossági szempontból neked is engedünk 
annyi időt, a mennyit hazánkban a leggyorsabban le
folyt bűnügyi vizsgálat szokott igénybe venni. Ha addig 
nem élnék, légy szives majd az eredményt legidősebb 
fiammal, mint hitbizományomnak (mely a holdban van) 
örökösével közölni, mi pedig vonuljunk visszafelé a 
szőllők környékére_s hazafelé menet próbáljunk sze
rencsét.

Utóbbi indítványom általános helyesléssel talál
kozott, anniyval inkább, mert a boros üveg utolsó csöpp- 
jét is elfogyasztottuk s torkunk mégis veszedelmesen 
száraz maradt.

(Folytatás következik)
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C) Tisztviselők.
Az egyesület tiszti karát képezik:
a) elnök,
b) alelnök vagy alelnökök,
c) pénztárnok,
d) jegyző, ki egyelőre az ellenőri teendőket is 

gyakorolja és
e) ügyész.
M ár m o s t  k i m o n d a t i k ,  hogy i d ő v e l ,  

ha a teendők felhalmozódnak, még egy pénztári ellen
őr is fog választatni, ki az addig a jegyző által tel
jesített teendőket az ellenőrzés terén végezni fogja.

A tisztviselők a közgyűlésen évenkint szótöbb
séggel választatnak, felhatalmaztatik azonban a köz
gyűlés, hogyha a szükség úgy hozná magával, ez ál
lásokat részben állandósíthassa is.

A tisztviselők teendői,
a) Az elnök.

Az elnök hívja össze a közgyűléseket, valamint 
a választmányi gyűléseket is s ezeket vezeti s hatá
rozataikat végrehajtja illetve tiszttársaival végrehaj
tatja, Képviseli az egyesületet minden irányban, an
nak minden rendű jegyzőkönyveit és okmányait a 
jegyzővel együttesen aláírja. Az elnök őrzi az egye
sület hivatalatos pecsétjét. Az egyleti könyvek és pénz
tár helyes kezeléséről időközönkint vizsgálat utján 
meggyőződik s tapasztalatairól úgy a választmánynak, 
mint a közgyűlésének alkalom adtán beszámol.

Utalványozza a haláleseteknél kifizetendő dijakat 
s egyéb kisebb folyó kiadásokat. Ez utóbbiaknál azon
ban utalványozó joga csak 40 koronáig terjedhet s 
ezekről mindenkor a legközelebbi választmányi ülés
nek beszámolni köteles.

b) Az alelnök.
Az alelnök a tenndők végzésében akadályozott 

elnököt mindenekben helyettesíti s a helyettesítés tar
tama alatt teendői ugyanazok, melyek az elnöknél 
felsorolvák. Ebből kifolyó tényeiért azonban az egy
lettel szemben személyes felelősséggel tartozik.

c) A pénztárnok.
Kezelője az egylet vagyonának s úgy a bevételek, 

mint a kiadásokról könyvet vezet. Beszedi a tagsági 
dijakat s ezeket nyugtázza. Gondoskodik a pénzkész
letek gyümölcsöző elhelyezéséről. Az egylet vagyoná
ról minden évben s legfeljebb az év zártát követő 
hónap végéig beszámol. A tagsági dijak befizetésének 
eredményéről évnegyedenkint az elnöknek vagy he
lyettesének beszámol s a hátrálékosokat ezzel együt
tesen hívja fel kötelességük teljesítésére. — Őre az 
egyesületi pénztár pecsétjének.

d) A jegyző.
A jegyző végzi az egyesület Írásbeli teendőit, 

jegyzőkönyv vezetője a választmányi és közgyűlések
nek, ezeket az elnökkel együttesen Írja alá. Ezen felül

gyakorolja a pénztári könyvek és a vagyonnak helyes 
vezetése és kezelése feletti ellenörködést. Közremű
ködik a költségvetések és számadások összeállításá
nál s az elnök vagy helyettese által kiadott utalvá
nyokat s más egyéb okmányokat ellenjegyzi, természe
tesen csak addig, mig eme tisztében a 15. §. c) pontja 
szerint választandó ellenőr fel nem váltja.

e) Az ügyész.
Az ügyész az egyletnek jogi tanácsadója és kép

viselője bíróságoknál harmadik személyekkel szemben.
Az öszes tisztviselők állása egyelőre tiszteletbeli 

s igy semminemű díjazással nem jár, azonban a 
teendők felhalmozódásával és az egylet vagyonni gya
rapodásával a közgyűlés feljogosittatik őket idővel 
fizetésben részesíteni, sőt ha a viszonyok úgy hoznák 
magukkal, állandósítani s részükre nyugdijat és biz
tosítani.

A tisztviselőknek az egylet érdekében tett uta
zásaik költségei a közgyűlés által időközönkint meg
határozandó mérvben annak pénztára áltál megtérít
tetnek.

16. §. Az egyesület vagyona.
Az egyesület vagyonát képezik:
a) az alapitó rendes és pártoló tagok által befi

zetett tagsági dijak;
b) adományok:
c) egyéb bármi címen és néven befolyó jöve

delmek.
17. §. A vagyon kezelése.

Az egyesület vagyonának kezelésére, a pénztár- 
nok van hivatva. A befolyó jővedelem ama a közgyű
lés által meghatározandó összegen kívül, mely a pil
lanatnyi szükség fedezésére nélkülözhetlen, vagy az 
állam által biztosított értékpapírokba, vagy a posta
takarékpénztárba, vagy pedig végre valamely teljes 
hitelű pénzintézetbe gyümölcsözőig elhelyezendő.

Sorsjegyek csak olyanok vásárolhatók, melyek
ért a magyar állam teljes szavatosságot vállal s me
lyek állandó értékkel bírnak. Az ezek után eső nye
remények teljes összegükben az egyesület vagyoná
nak javára esnek.

Egyáltalán elvül kimondatik, hogy pénz csakis 
magyar állampapírokba fektethető, vagy pedig jó 
hitelű magyar pénzintézetben helyezhető el.

A pénztárnok van hivatva az értékpapírok szel
vényeinek időközönkénti beváltását, avagy kamatjöve
delmek tőkésítését eszközölni.

Az egyesületnek legfőbb feladata minél előbb 
tartalékalapot létesíteni s ennek gyarapodását minden 
kitelhető módon előmozdítani. Ez okból az alapitó 
tagok által befizetett tagsági dijakon kívül, melyek az 
egyesület törzsvagyonát képezik, még az évi bevétel 
5 %-a a tőkéhez csatolandó.

Az egyesületnek legfőbb hivatása lévén tagjait 
minden tőle kitelhető módon segélyezni, elvül kimon-
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datik hogy azokat kellő biztosíték nyújtása mellett 
kisebb kölcsönökben is részesítheti, azonban sohasem 
magasabb kamatláb mellett, mint amilyen annak 
maximuma, melyet elhelyezett tőkéi után bármely 
pénzintézetnél élvez. Ilyen kölcsönök azonban csak 
.-■gyes figyelemre méltó esetekben lévén folyósithatók, 
az indokok és biztosíték mérlegelése, valamint az 
utalványozás a választmány hatáskörébe tartozik.

Az egyesület vagyonáról minden év végével mér
leg készítendő és a közgyűlésnek bemutatandó, ezen 
kívül pedig sokszorosittatván, a közgyűlést megelő
zőleg legalább 14 nappal minden egyes tagnak meg
küldetik.

18. §. Az egyesület feloszlása.
Azon esetben, ha az egyesület ezen alapszabá

lyokban meghatározott hatáskörét túllépve, célját szem 
elől tévesztve, hivatásának meg nem felel, a mennyi
ben további működése által a tagok érdekei veszé
lyeztetve lennének, a magas kormány által haladék
talanul felfűggesztetik és a felfüggesztés után elren
delendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest vég
leg fel is oszlattatik, vagy esetleg az alapszabályok 
pontosabb megtartására különbeni feloszlatás terhe 
mellett köteleztetik.

Ha pedig az egyesület bármely oknál fogva fel
osztani kénytelenittetnék, ez esetben rendes tagjai az 
általuk befizetett összegeket visszakapják, az ezen 
felül fenmaradó vagyon pedig az „Országos erdészeti 
egyesület" gondjaira bizatik oly kikötéssel, hogy annak 
jövedelme erdészeti altiszti alkalmazottak vagy hozzá 
tartozóik gyámolitására és segélyezésére fordittassék.

A feloszlás kimondásához az összes szavazattal 
biró tagoknak legalább */3 része szükséges,

Különfélék.
Lapunk mai számával küldjük szét értesítésünket 

arról, hogy a kik az „Erdőőr" előfizetői voltak s bi
zonyos lejáratú időre előfizettek, mennyit tartoznak 
még fizetni az év végéig abban az esetben, ha uj 
lapunkat továbbra is pártolni óhajtják. Mint már ebben 
az értesítésben is jelezzük, szükségünk van arra, hogy 
pártolóink számáról tisztában legyünk, mert a lapnak 
hetenkint való megjelentetése és postai szétküldése 
olyan nagy anyagi áldozatokat követel, melyeket csak 
abban az esetben bírjuk elviselni, ha tisztelt előfize
tőink is kötelezetségeiknek pontosan eleget tesznek. 
Erre való tekintettel kérjük kivált azokat, kik még az 
elmúlt időkre hátralékban vannak, hogy tartozásaikat 
mielőbb kiegyenlíteni, valamennyit pedig arra nézve, 
hogy előfizetéseiket is megújítani szíveskedjenek.

Egyben újból kell kérnünk minden barátunkat, 
hogy egyrészt uj liivek toborzásával a lap anyagi 
érdekeit előmozdítani, másrészt érdekes, kivált szak

mába vágó közlemények beküldésével annak szellemi 
érdekességét emelni szíveskedjék.

Bedő A lb e rt képviselő. Bedő Albert állam
titkár és országos főerdőmester az apatini kerületben 
664 szótöbbséggel lett országgyűlési képviselővé meg
választva Kontúr Béla néppárti jelölt ellenében. Az er
dészetre minden esetre nagy vívmány, hogy az ország
házban ilyen szakavatott és buzgó szószólót nyer s igy 
a választáshoz nem csak a megválasztottnak, de ma
gunknak is gratulálhatunk.

K épviselöválasztási mozgalmak. A most 
folyó képviselőválasztásra nézve két levelet is vettünk 
lapunk barátjaitól, melyek egyike kivált arra vet vilá
gosságot, hogy az erdészet — ha befolyását latba veti 
s alkalmazottjai kedveltek a köznépnél — milyen fontos 
szerepet játszik ennél az alkotmányos tusánál, Lippa- 
vidéki levelezőnk ugyanis arról értesít, hogy ott a kor
mánypárti Görgey Gyula, Zselénszky Róbert gróf ellen- 
réki jelölt fölötti gzőzelmét az erdészeti közegeknek, 
kivéltképpen pedig Barlay Sándor főerdőmester nagy 
népszerűségének köszönheti. A derék főerdőmester ur 
rövid idő alatt annyira megnyerte tapintatos eljárásával 
az ottani lakosság rokonszenvét, hogy most valósággal 
bálványozzák. A gömörmegyei Várgedén is teljes mér
tékben bele vegyült a nép a választási és korteskedés! 
mozgalomba s e mellett egyébbel sem törődött. Ezt a 
kedvező alkalmat föl is használták a tolvajok, mert nem 
csak hogy Kubinyi Imre ottani földbirtokos pinezéjét 
törték föl és 3 hordó bort elvittek, hanem a község kö
zepén lévő egy kereskedésbe is betörtek s 390 frt kész
pénz, két drágaköves gyűrű, egy 20 koronás arany és 
vagy 200 frt értékű ruhanemű eltolvojtása után odább 
álltak. A rablók merészsége annál nagyobb volt, mert a 
községben ugyanakkor csendőrség is tartózkodott, zsák
mányuknak azonban nem örvendhettek sokáig, mert a 
feledi csendőrség buzgóságának sikerült a tetteseket 
kóbor czigányok személyében kinyomozni és letartóz
tatni. Most a rimaszécsi bíróság börtönében elmélked
hetnek a fölött, hogy ha már a képviselőválasztás ideje 
sem alkalmas betörések sikeres keresztülvitelére, akkor 
melyik időpont legyen arra alkalmas.

Két főur balesete. Nagy-Becskerekekről ír
ják: Gerlitzi Félix báró és Podmaniczky Endre báró 
tegnap agarászat közben a legsebesebb vágtatásban 
összeütköztek lovaikkal, úgy hogy mindketten a földre 
buktak. Gerliczy a jobb karját törte el, Podmaniczkynak 
a vállperece csuklott ki s azonkívül mindketten több 
apró sérülést szenvedtek. Most Földiákon ápolják 
őket, a hol a vadászat félbeszakadt.

Föltám adt halott. Szegedről Írják: Weisz Márton, 
a szabadkai pályaudvar kapusa, — egy héttel ezelőtt -  - 
szomorú hirt kapott a főnökétől. Weisznek egyetlen fia, a 
ki az államvasutaknál mint kalauz szolgált, a múlt napok
ban, szolgálát közben szerencsétlenül járt. Az induló vonat
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ról lebukott, úgy hogy a karját törte s ezért a szegedi 
kórházba kellett utaznia. Most pedig távirat érkezett a 
szegedi kórházból és azt jelentette, hogy a fia éjjel meghalt, 
meg rendülve sietett a vén kapus haza a feleségéhez, hogy 
együtt sirassák legdrágább kincsüket. De nem sok idejök 
volt a siránkozásra, mert sieteniök kellett Szegedre, ha 
nem akartak lekésni a temetésről. Talpig gyászban álli- 
tottak be Szegeden a kórházba. De alig léptek be az ajtón, 
majdnem kővé meredtek bámulatukban. A  holtnak hitt 
fiuk mosolyogva lépett hozzájuk és mondta, hogy éppen 
most akart haza utazni, mert már egészen fölgyógyult. 
Kiderült azután, hogy a végzetes tévedést egg másik Weisz 
okozta, a kit azonban már nem lehetett felelősségre vonni, 
mert leszámolt a földi bajokkal és hetvenhat esztendejének 
nyomorúságaival. A  kórház igazgatóia összecserélte a két 
Weiszt és ilyenképpen okozott fölösleges szívfájdalmat a 
szabadkai pályaudvar kapusának.

A feleség viviszekciója. Egyformán izgató, 
elrémitő és rejtelmes bűneset kelt nagy föltünést Chicagó
ban. Egy odavaló német orvos, Nitz dr.; írja a most ide
érkezett New-York-Journal, megölte feleségét, a kivel igen 
boldogtalan házasságban éltek együtt s mialatt áldozata 
a halállal tusakodott, ő azalatt tudományos megfigyeléseket 
tett, azokat le is irta s mikor a tett fölfedezése után a 
rendőrök el akarták fogni, egy revolvergolyóval maga
magát is megölte. Mint orvos különben nemcsak a felesége 
haldoklása iránt érdeklődött, mielőtt saját magát agyon
lőtte, meg akarván tudni,hogy józan eszénél van-e, saját 
érverését figyelte meg s megírta jegyzeteiben, hogy »pul- 
zusom változatlan és nyugodt* . . . Nitz dr.-nak, a ki 
ötvenhárom éves volt, a tizenhét éves Brandtner Grete 
már a második felesége, a kivel oly rosszul éltek, hogy 
megért benne a gyilkosság gondolata. Eltávolitván min
denkit a házból, először kloroformmal elkábitotta az 
asszonyt s azután orvosi szerszámai közül hosszú tüt vett 
elő, a melyet csendesen felesége keblébe sülyesztett. E k
kor kezdte irni ezeket a jegyzeteket:

Délután 3 óra. Beleszurtam szivébe és nem hal meg.
3 óra io perc. Még mindig él 1 Csodálatos, a milyen 

makacs volt, mig élt, olyan makacs a halálban is.
3 óra 20 perc. A  végső vonaglások kezdődnek. 

Milyen nehezen hal meg.
3 óra 40 perc. Nem hittem, hogy ilyen súlyos seb

bel ennyi ideig lehessen élni. Megpróbálkozom a kegye
lemdöféssel.

4 óra. Meghalt, de nehezen. Ha nem lett volna 
olyan harapós asszonyszemély, milyen boldogan élhettünk 
volna,

4 óra 10 perc, az utcán. Megszabadultam.
4 óra 2o perc. E gy revolvert vásároltam. Ez az 

ultima ratio; ha nem viselhetjük el az életet, eldobjuk 
magunktól.

5 óra. Érvrésem nyugodt. Teljesen eszemen vagyok, 
ez az utolsó vigasztalásom.

A. következő percben a rendőrök betörték az ajtót 
s agyonlőte magát. Nyolczvan éves öreg apja,a ki egy 
emelettel fölebb aludt, az egészből nem sejtett semmit.

Pályázatok. Ajánlkozások.
P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l ás r a .  

3208/1896. sz. — Az alulirt m. kir. erdőhivatal 
kerületében megüresedett két IV. osztályú erdőőri és 
egy erdőlegényi, előléptetés esetén három erdőlegényi

állomásokra az állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

' Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, mi
szerint az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37 §-ában felsorolt 
valamennyi kellékeket, az állami erdészeti szolgálatba, 
újonnan belépni kívánók, ép erős testalkatukat, külö
nösen jó látó halló és beszélő képességüket kincstári 
erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvéd törzsor
vos által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkoruk 
és illetékességükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, 
továbbá a hivatalos nyelvnek szóban és írásban való 
teljes bírását igazoló okmányokkal felszerelt sajátke
zű ig  irt kérvényeiket f. évi október hó 25-ig ezen 
erdőhivatalnál nyújtsák be.

Zsarnóczan, 1896. évi szeptember hó 15- én.
M. kir .  e r d ő h i v a t a l .

Három e r d ő ő r i  á l l ás  
töltendő be alulírott hivatalnál. Fizetés: havi 30 frt, 
szabad lakás és évente 24 ürmeter tűzifa.

A sajátkezűig irt kérvényhez mellékelendők: az 
erdőőri szakvizsgálati, orvosi, születési, szolgálati és 
erkölcsi bizonyítvány, továbbá megemlítendő, hogy pá
lyázó minő nyelveket beszél,

A nadrági vasipartársulat 
erdészeti és gazdászati hivatala 

____  Nadrágon.

P á l y á z a t  f ő e r d ö ö r i  á l l ásra .
A klosterneuburgi kanonokrend duna-almási ura

dalmában egy főerdőőri állásra pályázat nyittatik. Ezen 
állás javadalmazása a következő:

200 forint készpénz, 8 hl. búza, 10 hl. rozs, 6 hl. 
árpa, 4 hl. zab, 3 hold szántóföld, 2 urasági tehén 
tejhaszna, 12 drb sertéstartás, szabad tüzelő és lakás.

Az erdőtörvény 37 §-ának megfelelő képességgel 
biró egyének német nyelven irt folyamodványaikat 
nagyságos és főtisztelendő Ruff Henrich jószágfelügyelő 
urnák czimezve a kanonokrend suúri (Veszprém megye) 
erdőhivatalának f. év deczember hó 1-ig nyújtsák be.

Megjegyeztetik, hogy a német nyelvnek szóban 
és írásban való ismerete megköveteltetik.

Suúr, 1896. október hó 16.
Gá l f f y  I s t v á n ,

__________  főerdósz.

Szerkesztői üzenetek.
Böbér Péter, Margit J. és Bicsi László uraknak. A. tévedés 

csakugyan abban volt, hogy az utalványon nem volt megnevez
ve a czél, melyre a 4 frt. beküldve lett s igy az egész összeget 
a beküldő N. J. ur nevére jegyeztük. Most a tévedést kiigazítot
tuk s már előzőleg önöknek az október hó 1-től megjelent szá
mokat elküldöttük- Egyáltalán nagy baj, hogy sokan nem jel
zik a czélt, melyre a pénzt küldik: Kiváltképpen szükséges min
den esetben a czimszalagon lévő számra hivatkozni, mert ez 
által minden tévedés ki van zárva és nekünk a nyilvántartásba 
vétel nagyon megkönnyítve.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos;
Podhradszky Emil.
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
HM ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. hs~

A lap tőkéje  4,000.000 koronára, b iz to sítéka i pedig 22,000.000 k o ro n ára  rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iz to s ítá s t: tűz, 
jég , szá llítm án y  és üvegeken  eshető  tö résk áro k  ellen.

Különös gonddal ápolja az é le t és az em bert é rhe tő  te s ti  ba lese tek  elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ö ü g y n ö k s é g  ZBaiersdorf J£ennf^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.
A nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én kelt magas intézkedésével,
czégünli újólag meg'bizatott

a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

■■■=  p o l o A r i

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t egmann  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél évre . . .  .....................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r nap

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Szellem i táplálkozás.
Csodálatos az emberi szervezet, mely nem 

elégedik meg azzal, hogy csak a test kapja meg 
a maga mindennapi kenyerét, hanem a szellem 
is megkívánja az ő táplálékát.

Az állat teljesen meg van elégedve, ha 
rendes élelméhez jutott, nála nics szellem, nincs 
ész, nincs lélek, bár ezt sokan tagadásba veszik 
s maga a tapasztalás szinte arra enged követ
keztetni, hogy az ész, a gondolkodási képesség 
kisebb-nagyobb fokban ki van fejlődve az ál
latoknál s kivált a vadász ember az, ki világért 
sem engedné kutyájától elvitatni az észbeli 
tehetséget, sőt nem egyszer az intelligencziát. 
Külömben bebizonyított tény, hogy az állatok 
álmodni szoktak s igy működik bennük valami,

a mi az emberi észt legalább megközelíti, mert 
hiszen akárhányan tapasztalhattuk, hogy a kopó 
legédesebb álmából éppen úgy elcsahintja 
magát, mint mikor vadászaton fölfedezi a vad 
nyomát és talán magát a vadat is. Hogy ez 
nem természetes ösztön, hanem az álombéli 
látomány kifolyása, azt megtagadni nem lehet.

Csak a legközelebbi időben is egy ánglius 
azon fáradozott, hogy a majmok hangját tele
fonra szedje s ennek segélyével egy majom 
szótárat állítson össze s ezzel bebizonyíthassa, 
hogy azoknak meg van a saját nyelvük, melyen 
egymással érintkeznek, melyen egymás gondo
latait kicserélik. Hogy eddig mennyire vitte 
kutatásaiban, nem tudjuk, bár kíváncsian lessük 
az eredményt, mely azután lehetővé teszi, hogy

*3? .A . JFL O  5Z
—-—■+»------

Szüreti napok.
(Folytatás.)

Neki vágtunk hát a sik mezőnek, követve a 
költő szavait:

Nem itt, nem itt van az ón világom;
Más a világ, a hová én vágyom:
Napsugaras, délibábos róna,
Mint ha nem is az a napja volna.

Igaz, hogy a költő nem az itteni rónát énekelte 
igy meg, hanem azt a gyönyörű alföldi síkot, melyen 
az emberi szem egy bokrot, egy dombot nem lát 
köröskörül, a merre csak ellát. Olyan egyenes az, 
mint egy asztal. A mi síkságunk bizony úgy nézett ki, 
mint a szőllőbeli vénasszonyok arcza nagyított kiadás
ban. Árkokkal, gödrökkel keresztül-kasul székiéivé, a 
mint azokat a hegyekről lerohanó ár szeszélye vájta 
éveken át. De hát nekünk éppen ezekre a gödrökre

fájt a szivünk, mert ezek oldalai nem egyszer rakva 
vannak nyullal és csak az a baj, hogy nehéz őket 
onnan kikurgatni, mert nem hogy ember, de még 
kutya sem megy szívesen arra a veszedelmes mere
délyre, melyen azután lefelé lehet ugyan menni, de 
fölfelé nem; a ki az árokba egyszer beszabadult, 
annak órahosszat kell az egészen végig menni, mig 
kiszabadul.

Nem is bántuk meg, hogy lejöttünk, mert csak
hamar eldördült egy pár lövés, a Laczié, meg jó ma
gamé s az árokpartból kiugratott egy-egy tapsifüles 
ott fetrengett ártatlanul kiömlött vérében.

Lenne tehát már annyi nyúlunk, a hányán va
gyunk, mindegyiknek jut egy; természetes, hogy a far
katlant az kapja, ki még semmit sem lőtt. Hadd 
menjen büntetésül ilyen dísztelenül haza!

No, meg is ijedt erre P. barátunk s váltig bizta
tott, hogy nem törődve szomjúsággal, fáradsággal, 
nézzük még meg a közeli bokrost, oda bizonnyal be
menekült a szőllőhegyről egy pár füles. Kelletlen bár,
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az állatokkal az ő saját nyelvükön érintkez
hessünk.

íme tehát bizonyság arra, hogy már az 
oktalan állatok is foglalkoznak szellemiekkel, 
daczára annak, hogy tőlük ezt a képességet 
megtagadjuk. Mennyivel inkább van szüksége 
az embernek a szellemi táplálékra, midőn ennek 
észbeli tehetségét nem csak elismerjük, de tanu- 
jeleitlépten-nyomon saját szemeinkkel láthatjuk, 
saját kezeinkkel tapinthatjuk is!

Az ember szellemének tehát természet
szerűleg szüksége van arra, hogy éppen úgy, 
mint a test, folyton táplálékban részesüljön.

Már maga az egymással való érintkezésünk 
nem egyéb, mint szellemünk táplálása s ugyanez 
az, mikor gondolatokba merülve önmagunkkal 
társalgunk, de ez még mind nem elégiti ki 
agyunkat; neki kicsiny az a tér, mely körülötte 
van s azt folyton tágítani óhajtja.

Ez a vágy hozta azután létre azt a szük
ségességet, hogy gondolatainkat szeretjük más 
távollevőkkel is kicserélni, szeretjük azok 
gondolatmenetét megismerni, tapasztalataikból 
tanulni, hibáikból okulni.

A régi időkben, mikor még az írás mester
sége ismeretlen volt, vagy mikor annak kellékei 
még annyira primitívek és nehezen hozzáfér
hetők voltak, csak a dúsgazdagok engedhették 
meg maguknak azt a fényűzést, hogy távol lakó

barátaikkal, rokonaikkal gondolataikat ilyen 
módon cserélhessék k i; ma midőn nem csak az 
íróeszközök mindenki által hozzáférhetők, mikor 
alig van ember, ki írni, olvasni ne tudjon, 
egészen mások lettek a viszonyok s a szellemi 
élet egészen más lendületet vett.

A vágy, hogy az általam tudottak ne csak 
közvetlen körnéyzetem tudomására jussanak, 
oda hajt, hogy újságírás, könyvkiadás utján 
szellemi termékemet lehetőleg mindenkivel 
közöljem, kit az érdekel.

így támadt azután az egyes nemzetek irodal
ma, sőt mondhatni, a világirodalom.

Nincs az a tér a tudományban, nincs az 
emberi foglalkozások között olyan, melynek 
saját irodalma nem lenne, csak az a külömbség 
közöttük, hogymig az egyik bővölködik, addig 
a másik szükséget szenved. Az utóbbiak közé 
— sajnosán kell bevallanunk —tartozik honunk
ban az erdészet is.

Olyan szép a tér, melyen munkálkodni 
lehetne, olyan sok a tanulni vágyó, és mégis 
olyan kevés a munkálkodó!

Egész erdészeti irodalmunkban alig talál
hatunk — egy pár darabot kivéve — számba- 
vehető munkát, kivált pedig olyat, mely a 
mellet, hogy az egyszerűbb, tudományosan 
kevésbé képzett ember által is megéthető, e 
mellett pedig olcsó árak mellett a szegényebb

mégis mint jó bajtársak engedtünk kívánságának s 
neki indultunk három irányban a helynek.

Alig megyünk igy egy darabon, hát egyszerre — 
óh, csodák csodája! — eldurran P. fegyvere s miután 
nem dupláz, biztosra vettük, hogy az egyszer véletle
nül talált s mintha csak összebeszéltünk volna, egye
nest a hely felé tartottunk.

Ott találtuk P. barátunkat, de nagyon sajátságos 
foglalatoskodásban. A helyett ugyanis, hogy a nyulat 
gondozta volna, arczát törülgette zsebkendőjével. Ele
inte azt hittük, hogy izzadságát törli s csak akkor 
bámultunk még nagyot, mikor hozzá érve észrevettük, 
hogy arcza, homloka csupa sár. Azt hittük, hogy ele
sett s úgy sározta be magát, de nem úgy volt s ő 
maga mesélte él a belesetet, a mely érte.

A mint ugyanis a bokroshoz közeledett, közvetlen 
előtte akkora nyúl ugrott fői, mint egy borjú s miután 
ugrásában arczát teli fröcskölte sárral, nem törődve 
az utánna eresztett lövéssel, vígan menekült tovább, 
fittyet hányva neki.

— No pajtás — mondja Laczi — ha már ilyen 
peched van, akkor csakugyan te fogsz fark nélkül 
hazamenni.

Ilyen szomorú vég után elment a kedvünk tovább 
botorkálni s neki indultunk újra a szöllőhegynek, hogy 
ott egy ismerős becsületes szász ember vendégszere
tetét élvezzük.

Nem vagyok ugyan nagy bámulója a szászok 
konyha művészetének és egy jó alföldi paprikást, 
vagy fordított kását nem adok oda összes spejzcetli- 
jükért, melyet csak szakácskönyvükből összeállítani 
tudnak. Csupa bors, csupa hagyma, vaj és retek az 
egész elemózsia. Becsületes magyar gyomor bizony 
megcsömörlik ettől. Az ember úgy vágyik egy kés
hegynyi paprikára, mint recipiált zsidó honfitársaink a 
Messiás jövetelére. Jó szerencse, hogy a boraik jók. 
ezek azután helyreütik azt mit a konyha elrontott.

A fogadás a szőllőhegyen annál szívesebb volt, 
mert a szüret fényét nem csak megjelenésünkkel, de 
hatalmas puffogtatással is emelni igyekeztünk, a mi
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sorsú érdeklődőknek is hozzáférhető lenne, 
mint ritkaság szinte csodálatot és bámulatot 
érdemel.

Mint mondjuk, különösen a népies irályu 
és olcsó kiadványokat nélkülözzük sajnosán az 
erdészeti szakmában. A meglevő csekély 
mennyiségű szakmunka legnagyobb része an
nyira tudományos, hogy még a kellő előkeszült- 
séggel biró ember gyomra sem képes meg
emészteni és elméje befogadni, minek természet
szerű következménye az, hogy az ilyen munkák 
évtizedeken át raktáron hevernek s ott emészti 
föl őket a moly. Ez által azután a hivatott 
irók is elvesztik kedvüket a további munkál
kodáshoz, mert annak sem szellemi, sem anyagi 
sikerét nem látják.

Legnagyobb hiba az egészben csak az, hogy 
éppen annak nem adnak a kezébe érthetően 
irt és olcsó szakmunkákat, kinek ezekre nem 
csak szüksége lenne, de ki azokat szívesen 
olvasná és tanulmányozná is.

Az erdészeti altiszti személyzet az, mely 
mondhatni teljesen híjával van minden szakszerű 
olvasmánynak, pedig ez manapság már annyira 
fejlődött szellemileg, hogy az intelligenczia 
bizonyos fokát tőle elvitatni nem lehet. A 
tudományszomj meg van benne s nagy részénél, 
mely a világtól elzárva, rengeteg erdőkben tölti 
életét, valóságos jótétemény egy-egy olvasmány.

pedig az itteni szüreteken riti aságszámba megy, leg- 
föllebb a kereskedők szőllőiben hallszik elvétve egy- 
egy puffanás, melynek ugyan csak hangja van, de 
bűze nincs, nem származván az egyébtől, mint egy 
pár főlfujt papir staniczlinak a falhoz való ütésétől.

A gazdasszony mindjárt előhozakodott az enni
valóval s föltette az asztalra á friss kolbászt s mi 
igyekeztünk — ki hogyan tudott, letelepedni.

Az asztal kicsiny, a hely szűk volt s addig-addig 
lökdösődtünk, mig én véletlenül megtántorodva, le
rogytam egy padra.

Egy roppanás, és több rémes fölkiáltás . . . s 
én ijedten ugrottam fői a tönkre zúzott tálról, melynek 
tartalma részint a pádon és a földön, részint pedig ma 
már annyi veszélynek kitett ama testrészemen párol
góit, melyet hajdan atyám használt vesszővel csinált 
gyakorlataihoz, most pedig magam ülésre szoktam 
használni.

Oda van a nagy gonddal és szakértelemmel készi-

Arra, hogy magának hasznos és neki alkalmas 
müvekből könyvtárat alapítson, szegénységénél 
fogva nincs módja s igy ha tudásvágyát kielégí
teni, magát olvasással szórakoztatni akarja, 
kénytelen a vásári bódék krajczáros Tatár 
Péter-féle históriákhoz folyamodni.

És hogy ez igy van, hibáztatni nem az 
altiszti személyzetet, hanem csak azokat lehet, 
a kiknek megadatott ugyan az irás mester
ségének az adománya, meg a hozzávaló szak- 
képzettség, de már akár indolencziából, akár 
más okból ezt a tehetségüket ilyen irányban 
érvényesíteni nem akarják, vagy talán éppen 
méltóságukon alólinak tartják az ő alantas 
személyzetük műveltségi fokának, szakszerű 
képzettségének gyarapításához hozzájárulni.

Hozzátok széliünk tehát, kiknek megadatott 
természeti adományaitokat szakszerűen ki
képezni, kikben meg van a képesség mások 
okulására munkálkodni s kérünk, tegyetek már 
le valahára az eddigi közönyről; adjátok át 
magatokat az igazán hasznos munkálkodásnak 
s meglássátok: hasznát fogjátok látni magatok, 
de hasznát fogja látni a haza és az emberiség 
is és az utókor egykoron hálával fogja em
legetni neveteket, mely pedig különben ment- 
hetlenül az ismeretlenség homályában vész el!

—y.—

tett lucskos káposzta, oda a szüreti ebéd fénye és 
koronája.

A gazdasszony kétségbe volt esve, de magunk 
is szomorúan és irigykedve néztük a kópékat, a mint 
nagy örömmel, sőt mondhatni, hogy kárörvendve estek 
neki a jobb sorsra készült eledelnek.

Hja, mindenben nem lehet az ember szerencsés; 
nekem kijutott a nyullövésből, de fölkopott az állam, 
mert mig a czigány egy hevenyészett szalmacsutakkal 
szalonképessé igyekezett tenni, addig két társam ugyan
csak neki esett az egyedüli vigasztalóul maradt 
kolbásznak s mire olyan állapotba jutottam, hogy a 
társaság előtt tisztességgel megjelenhettem, már a 
tálban csak egy kis vízzel vegyes sós zsiradékot 
találtam.

No, de hiszen szegény ember barmon szánt és 
vízzel főz; ha már nincs egyéb, legalább ezt márto- 
gassuk ki, hogy bár valami jusson a gyomorba, a 
mire a bor lecsúszik, bár azt tartja a példaszó, hogy
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Közös érdek.
(Folytatás).

íme, ezek lennének a tervbe vett „országos al
tiszti egyesület” alapszabályai.

Az egyesület czélja, hivatása ezekben olyan 
félre nem magyarázható módon van megvilágítva, 
hogy azt félremagyarázni vagy meg nem érteni szinte 
lehetetlen.

Az egyesület működésének tere kétféle: erkölcsi 
és anyagi támogatása tagjainak.

Az erkölcsi támogatás módja nincsen ugyan kör- 
vonalozva és közelebb meghatározva, de hiszen az 
annyi mindenféle irányban nyilvánulhat, hogy alig le
het elősorolni. Hogy a sok közül egyebet ne említsünk, 
elég legyen csak azt fölhozni, hogy milyen jó szolgá
latot tehetne az egyesület nem csak tagjainak, de az 
erdészetnek is azzal, ha üres állomáshelyek betöltésé
nél a közvetítő szerepét vállalná el.

A mi az anyagi támogatást illeti, megjegyezzük, 
hogy ez az, a mire tulajdonképpen az erdészeti altisz
teknek legnagyobb szükségük van.

Az erdészeti altisztek díjazása országszerte úgy 
a kincstári, mint magán uradalmaknál olyan szűkre 
van szabva, hogy e mellett bár élni vagy talán élős- 
ködni lehet ugyan, de annál kevésbé lehet valamit az 
öreg napokra összekuporgatni, meg kevésbé halálozás 
esetére a hátramaradt család jövőjét biztosítani.

A kincstáriak és egyes nagyobb hitbizományok 
és uradalmak alkalmazottjai még ebben a tekintetben 
is megvannak úgy, a hogy, mert némi — bár csekély 
s a megélhetésre alig alkalmas — nyugdíjra van ki
látásuk, de mit mondjunk azokról, kiknek ilyenre sem 
reményük, sem igényük nincsen, sőt akár hányat a

gazdája akár vénség, akár betegség vagy más körül
mény folytán beállott szolgálat - képtelensége esetén 
minden további szó vagy tárgyalás, minden nyugdíj, 
végkielégítés, vagy segély nélkül bármikor kénye-kedve 
szerint világgá bocsáthat? Pedig hazánkban az ilyenek 
vannak túlnyomó többségben.

A családapa, vagy a család valamely tagja elha- 
lálozik s a hátramaradottaknak nem marad annyiuk, 
hogy a végtisztességet illendően megadják az elhunyt
nak, mert ha volt is pár összekuporgatott fillér, azt a 
betegséggel járó gyógykezelési és egyéb költségek föl
emésztették.

Az egyesület hivatása lenne ilyen szomorú ese
tekben kinyújtani mentő karját a baj által sújtott felé 
s enyhítve Ínségét, letörölni arczárói az ez által kisaj
tolt könynyeket.

Akadnak talán olyan szerencsés helyzetben lévők, 
kik elmondhatják magukról, hogy senkinek a segítsé
gére nem szorulnak s igy fölöslegesnek is tartják az 
egyesület megalakítását, de vájjon az ilyenek számot 
vetettek-e azzal a lehetőséggel, hogy most meglevő 
földi javaik tönkre mehetnek, megsemmisülhetnek? 
hogy jó módjuk Ínségnek ad helyet s jobban lehetnek 
rászorulva a segítségre, mint azok a szegényebb sorsú 
társaik, kiket most elbizakodottságukban lenéznek ? 
De tegyük fői, hogy ez az eset soha sem áll be s jó 
módúk tartós marad; vájjon akkor is nem kötelességük-e 
fölöslegükből társaik gyámolitásához filléreikkel hozzá
járulni, a szegényebbeket gyámolitani?

Nagy megnyugvás az emberre, ha biztos tuda
tában van annak, hogy Ínségében, bajában biztos tá
maszt, biztos segítséget nyer, de már az is önelégült
séggel töltheti el az embert, ha ő maga nyújthat 
segédkezet embertársának.

a bor a királydinnyére (ismeretes tüske homokos vi
dékeken) is jó.

Az étel híját, és a nadrágomon esett csúfság 
fölötti bánatomat azután igyekeztem borba fullasztani, 
mi hogy mennyire sikerült, azt csak azok tudhatják, 
a kik ebbeli képességeimet ismerik.

A nap már a nyugoti oldalon égnek meredő ha
vasok mögé bujt és alkonyodni kezdett, mikor búcsút 
véve szives vendéglátónktól s magam bocsánatot kérve 
a megesett bajért, megindultunk gyalogszerrel haza
felé. A kopók is hálás pillantást vetettek — nem ugyan 
a szakácsnéra, de rám s még távolról is vissza-vissza 
tekintgettek a szőllőre, honnan olyan jó emlékkel tá
voztak.

Egy kis tántorgás, sok danolás és még több 
kurjongatás után végre sötét este haza vetődtünk s 
miután. P. barátunknak kiadtuk a farkatlant, a czigány- 
nak az inget, kiki lakására indult. Én természetesen 
Laczival, ki-mint említettem volt, tőszomszédságomban

lakik, s kire különben nagy szükségem is volt, nem 
ugyan azért, hogy tántorgó lépéseimben támogasson, 
mert neki is elég baja volt a feszes menés erőszako
lásával, hanem inkább azért, mert hathatós segítőm 
volt a városi kutyák riasztásában, mert ezek káposztás 
nadrágom szagára minden portáról előrohantak s nagy 
kedvet mutattak a rajtam való nyalakodáshoz.

A feleségem pedig — bár váltig erősítem — 
még ma sem akarja elhinni, hogy káposztás földön 
való vadászattól kaptam azt a különös szagot és az 
asszonyoknál szokásos makacsságával mindig váltig 
erősitgeti, hogy „de bizon bele ültem a lucskos ká
posztába” s úgy látszik, hogy ezt a meggyőződését 
még a sírba is magával viszi.

No de ha vadászatra igen, de szász szüreti ebéd
re hogy többet soha sem megy, ezzenel ünnepélyesen 
megfogadja

Sebes-Szász.
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Miután pedig a tervbe vett egyesület fő czélja 
az, hogy nekünk ezt a megnyugvást megadja, hogy 
nekünk és társainknak támaszunk és istápolónk legyen, 
szükséges azt megalkotnunk minden áron és nem 
szabad vissza riadnunk semmiféle akadályoktól és 
nehézségektől, mert minél nagyobbak ezek, annál 
nagyobb dicsőségünkre fog válni a fölöttük való 
diadal.

Hogy czélunkat miként véljük elérhetni, azt jö
vőre fogjuk elmondani.

(Folytatás következik).

A nagyvilágból.
Az elmúlt pár hét nagy izgalmakat hozott hazánkra; 

a volt országgyűlés föloszlatása következtében megindult 
országszerte a korteskedés az egész vonalon. Harczoltak 
a  jelöltek és embereik hol szép szóval, hol pénnzzel, di- 
nom-dánommal, néhol még furkósbottal is, hogy pedig 
senki se mondhassa, hogy nem vagyunk alkatmányos 
ország, mely nem tudja, hogy a választás csak úgy választás, 
ha egy kis vér is vegyül belé, hát azt is eresztettek egy 
pár zajosabb kerületben. Némely helyen csak a polgár
társak üttöttek alkotmányos léket egymás fejébe, másutt 
már vastagabban csinálták s dolgot adtak a csendőrség 
és katonaság fegyverének s folyt a vér özönnel; talán 
nem is a bűnösök, hanem az ártatlanok vére, mert volt 
olyan eset is, hogy a csendó'rség golyója 12  éves fiút 
talált halálra. Szomorú dolog az, hogy népünk annyira 
neki adja magát a szenvedélynek s kész vakon rohanni 
a saját vesztébe. No de letelt ez is, a képviselő válasz
tások megtörténtek s végződtek az uralkodó kormánypárt 
nagy diadalával, az Ápponyi Albert gróf vezetése alatt 
álló nemzeti és az Ugrón Gábor körül tömörülő függet
lenségi párt csak romokban kerül vissza az országházába, 
sőt az utóbbinál sok hivével egyetemben maga a vezér 
is megbukott. A  Kossuth Ferencz függetlenségi pártja 
elég szép számmal került ki a küzdelemből. A  régiek 
mellett egy uj párt fölvonulását is látjuk, mely fó'czéljául 
az egyházpolitikai törvények megváltoztását tűzte ki s 
mely magának a > néppárt* nevet adta. A  választások 
befejeztével megszűnik az izgalom is, mint a hogy el
simulnak a tenger hullámai a vihar lecsillapultával s az 
általános csendbe csak itt-ott vegyül bele az alkotmányos 
harezban elesettek özvegyeinek, árváinak egy-egy fáj
dalmas sóhajtása.

Hasznos tudnivalók.
Az almabor készítése. A  hullott és selejtesebb 

alma értékesítésének legjobb módszere az almabor-készítés.
Éhez csak az apróbb, selejtesebb alma használandó, 

mert a szép és tartós gyümölcs máskén jobban értékesít
hető. Édes és rothadt alma a borkészítésre nem alkalmas.

Leszedés után az almát pár hétig érlelni kell hagyni 
rakásokban, mert igy a ezukor illetve szesztartalom jobban

kifejlődik. Az almát dézsában, vagy kádban megmosván, 
gyékényen, vagy ponyván kell szétteregetni, hogy meg
száradjon. Ezután jö az alma az őrlőmalomba, vagy ha 
ilyen nincs, alkalmas erre a répazúzó is, melyben az almát 
jól össze kell törni.

Az igy összetört almát kádba vagy hordóba tesszük 
s jól betakarva, 12—15 óráig erjesztjük. Ezután jön a zúzott 
alma a sajtóba. Ha ehhez alkalmas szerkezetű sajtó nin
csen a szőlőprés is alkalmas. A  sajtóba a zúzott alma 
közé rétegenkint tölgy veszszöket czélszerü elhelyezni, mert 
ezeknek csersav tartalma a bor izét javítja.

A  sajtolás lassan kell hogy történjék, hogy a 
mustnak ideje legyen lecsorogni, mely tiszta, lehetőleg 
uj hordóba szűrendő. Vigyázni kell arra, hogy a hordó ne 
legyen egészen tele, 5—6 cm maradjon üresen.

Az így beszürt mustot tartalmazó hordót átfúrt dugó
val kell bedugni s 160 R. hőmérséklet helyiségben forrás 
végett elhelyezni. A  forrás 2—3 hónapig tart, mi ha meg
történt s a must sistergése megszűnt, akkor első ízben 
lefejtendő. Másodízben a lefejtés február hó elején történik 
s ezután válik az ital használatra alkalmassá.

A  sajtolt mustnak 14 °/g czukortartalommal kell bírnia, 
hogy a bor tartós legyen. Ha valaki a bort későbbi el
tartásra akarja készíteni, a must czukortartalma meg
mérendő s azt 14%-ig kell pótolni; rögtöni használatra 
szánt italnál azonban a must hozzáadása felesleges.

A  törkölyben maradt must kihasználása végett a tör
köly első sajtolás után kiadatba kell szedni, mennyiségéhez 
arányosítva egy ötödrész vizet kell réá önteni s ezt mint
egy 20 óráig a törkölyén hagyva a föntebb leirt módon 
újból kisajtolni. Ebből a sajtolásból lesz a masodrendí s 
további fogyasztásra alkalmas almabor. Felvidék.

Mézbor-készités, a közönséges bortörköly pe- 
titiozása utján.

Báró A m b r ó z i  B é l a  után közli K o r m á n y  M i h á l y .

Magyarország szőllőszetének a filoxera által való 
elpusztítása sajnos ténynyé vált, s azt mondhatjuk, 
hogy legértékesebb szőllőinknek java csak volt és 
hogy jelenleg az ízetlen és szerfelett szeszesitett olasz
borokra vagyunk utalva, melyekhez ízlésünk alig fog 
hozzá szokni.

Szőllőinknek regeneratiója az egyetlen mód, régi 
jóhirü borainknak újból való főlelevenitésére. Ez azon
ban könnyebben van mondva, mint cselekedve, mert- 
ehhez pénz, kitartás és idő kell. Mindaz azonban sok 
embernél hiányzik. De nagy zöme a bortermelőknek 
el is van keseredve. így tehát hosszú ideig tartó pan
gásnak nézünk elébe. Hogy azonban csekély borcze- 
frével aránylag több bort legyünk képesek ellő állitni. 
Franczia országban Petiot kiváló borásznak eljárását 
tanulmányoztam, t. i. a petiotizálást, melynek segít
ségével szép eredményeket vagyunk képesek elérni.

Az eljárás a következő: Egy erjesztő kádban 5
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akó törkölyre 10 akó vizet, az egészhez 20 kgr. fel
oldott burgonya vagy répa czukrot teszünk. Az idő
járástól íüggőleg 3—5 óra múlva erjedni kezd a folya
dék. Harmadnapra lehúztam a mustot és a törkölyt 
még egyszer kisajtoltam. A folyadékot egy hordóba 
töltöttem és ott mint frissen sajtolt mustot kezeltem. 
A must gyorsan megtisztult ugyan, de igen gyönge 
maradt. Arra a gondolatra jöttem tehát, hogy mézat 
használjak e czélra, de ez nem sikerült, mert a bor 
a metlmek az izét kapta, ettől pedig undorodom. Ez 
alkalommal azonban azt tapasztaltam, hogy az ily 
formán készített bor erősebb s szájize kövérebb a kö
zön séges módon petiotizált bornál. Ennélfogva szá
mos kísérlet után kitűnő eredményre jutottam, a men
nyiben czukor, méz, és kevés szesz segítségével jelen
leg oly italt állítok elő, mely az igényeknek teljesen 
megfelel, amennyiben a bor teljesen nélkülözi a meth- 
nek patika szagát és jó borízű, továbbá erős, zamatos 
és kellemes kövér izü.

Miután tetszésem szerint gyöngébb és erősebb, 
sőt aszúhoz hasonló borokat is képes vagyok előállí
tani, ennél fogva bátorkodom többféle vényt (recipe) 
ismertetni, melyek bizonyára a nagy közönség tetszé
sét is meg fogják nyerni.

Egy 10 akós kádba 4 akó törkölyt és erre 5 akó 
lágy vizet töltünk, a folyadékhoz akónkint 4 kgr. 
fehér répa, vagy szükség esetén burgonya czukrot, 
valamint 2 kgr. felforralt és lefölözött mézet teszünk. 
A czukros viz már első nap forrni kezd s a harmadik 
nap már kiforrt, ötödik nap leeresztjük a mustot, ki
sajtoljuk a törkölyt és az egészet egy hordóba öntjük, 
a hordóra egy erjesztő csapot verünk. 8 hét múlva 
lehúzzuk az uj bort s a szerint tovább kezeljük azt.

Az ilyen formán előállított bor akójának az elő
állításához szükséges czukornak és méznek az ára a 
következő:

4 kgr. burgonya czukor (1 kgr. 28 kr.) 1 frt 12 kr.
2 kgr. méz . . . .  (1 kgr. 30 kr.)— , 60 ,

összesen . 1 frt 72 kr.
A bor meglehetős jó, de kissé gyönge. Már sokkal 

jobb italt állíthatunk elő a következő eljárással: 1 akó- 
vizre 5 kgr. czukrot és 3 kgr. mézet veszünk és az 
egészet 6—8 napig hagyjuk a törkölyön erjedni; ez
után a mustot egy hordóba huzzuk le, melybe előbb 
akónkint egy liter rectiükált szeszt tettünk. Az igy elő
állított bor akójának az ára következő :

5 kgr. burgonyaczukor (1 kgr. 28 kr.) 1 frt 40 kr.
3 kgr. méz . . . .  (1 kgr. 30 kr.) -  frt 90 kr.
1 liter szesz................................. ....  -  frt 60 kr.

összesen . 2 frt 90 kr.
(Folytatás következik)

Különfélék.
Baklövés korrigálás. Lapunk múlt számába 

tévedésből bele.került egy olyan pályázat is, melynek 
határideje már előzőleg egy héttel lejárt. A vastag té
vedésnél csak az vigasztal, hogy a pályázat az „Erdé
szeti Lapok" október 28-án megjelent kettős füzetéből 
lett átvéve s igy a bakot tulajdonképpen nem mi lőttük, 
hanem csak rádupláztunk.

Érdekes szakmunka. A következő előfizetési 
fölhívást vettük: E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s .  A „Legelő 
erdők berendezése, kezelése és hasznosítása" cimii s 
az „Országos Erdészeti Egyesület" által 100 drb. 
aranynyal jutalmazott pályamunkámat magam szán
dékozván kinyomatni: legyen szabad címedet az elő
fizetésre s az érdeklődőkkel az előfizetési feltételek 
közlésére tisztelettel felkérnem.

Munkám iránya s célja a pályázati feltételekből 
általában ismeretes s ezért e helyen csak azt vagyok 
bátor megjegyezni, hogy munkámban szerencsés le
hettem e téren szerzett 8 évi gyakorlati tapasztalatai
mat is érvényesíteni s arra törekedtem munkám meg
írásánál, hogy határozottan megjelöljem azokat a 
módozatokat a melyek mellett az erdőből sok esetben 
ki nem zárható legeltetés a feltétlen erdő talajokon 
is a talajtermő képésségnek fentartása mellett gyako
rolható s kiterjeszkedtem úgy a havasi tájon, valamint 
a magas, közép s elő hegységre és a síkon fekvő er
dőkre is.

Munkám 14—16 nyomatott ivre fog terjedni s 
előfizetési ára 2 frt. Az előfizetési dijnak posta utal
ványon hozzám való előzetes beküldése esetén, a 
könyvet ajánlva s bérmentve fogom megküldeni.

A mennyiben több példány volna egy belyre 
küldendő: azokat a kijelölt előfizető nevére postán 
bérmentve fogom elküldeni.

Azoknak a kik az előfizetési dijat beküideni nem 
akarják, hanem csupán megrendelik a könyvet, után
vétellel juttatom kezeikhez a müvet.

A könyv ára megjelenése után 3 frt leend, az 
„Országos Erdészeti Egyesület" tagjai azonban ekkor 
is 2 frt 50 kr. kedvezmény áron vehetik meg.

A könyv sajtó alá való rendezését és szétküldését 
Lővy Adolf helybeli könyvkereskedő vállalta el. Teljes 
tisztelettel

Má r t o n  S á n d o r ,  m. kir. főerdész. 
Sátoralja-Ujhely, 1896. október 30-án.

A kiváló művet, mely eddig tudtunkkal egyedüli 
a maga nemében, a legmelegebben ajánljuk tisztelt 
olvasóink figyelmébe. Idő adtán vissza fogunk térni 
még magára a műre s nem mulasztjuk el azt bővebben 
ismertetni.

Agarászatból szarvasvadászat. A vadászhistó- 
riákban párját ritkító bravúros fogást csinált Rozvány Jó
zsef seprősi (Aradm.) birtokos. Lóháton agarászott a bír-
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tokán, mikor egyszerre hatalmas szarvasbika tűnt föl előtte. 
Rögtön fölébredt benne a vadász szenvedélye, üldözőbe 
vette lóháton a szarvasbikát s kimerítő, vad hajsza után 
agaraival elevenen elfogta. így elevenen vitte be a faluba 
ritka zsákmányát a bravúros vadász, a mi annál nagyobb 
föltünést kelt, mert az alföldön olyan szép, nagy szarvas
bikát nyolc év óta nem sikerült leteriteni.

Szerencsétlenség a vadászaton. Damaszkin 
Arzén temesmegyei Földbirtokos a Liget község melletti 
réteken nagyobb társasággal szalonkára vadászott. A  tár
saság egyik tagja véletlenül feléje sütötte fegyverét, mire 
a földbirtokos vértől borítva a földre rogyott. Mikor oda
siettek, látták, hogy koponyájába tizenhat angol sörét 
hatolt be és súlyosan megsebesítette; ha karját szeren
csére a szeme előtt nem tarja, meg is ölte volna. A  szeren
csétlenül járl földbirtokost azonnal Temesvárra szállították.

Ö ngyilkos osendőr. Bán, a szliácsi képviselő 
választásra kirendelt csendőrök egyike, ki úgy látszik töb
bet ivott a kelleténél, a Szliács melletti erdőben elaludt, 
és ezalatt valaki ellopta pénztárcáját melyben szolgálatai 
iratai voltak. A  szerencsétlen ember a büntetéstől való 
félelmében rögtön agyonlőtte magát. Mellette egy papiros 
hevert, melyen megírta, hogy miért válik meg életétől. 
A  csendőr a besztercebányai csendőkerületi parancsnok
sághoz tartozott.

E g y  bácskai család m illiós öröksége. Várat
lan örökséghez jutott Moholon a Trlaity-család. A  Zentai 
Hiradó-ban ezt olvassuk erről az örökségről: Évekkel ezelőtt 
egyik rokonuk, Trlaity Gligo kivándorolt Oroszországba 
s ott kezdetben mint kereskedő éldegélt. A  szerencse azon
ban annyira hozzá szegődött, hogy milliomos lett. Egy 
hónappal ezelőtt a dúsgazdag embert szélhüdés érte s mi
után örökösök nélkül halt el, a pétervári osztrákmagyar kon
zulátus értesítette a magyarországi rokonságot, hogy a más
fél millió forintnyi vagyon egyedül őket illeti. Az örökösök 
a keresetet meg is indították s közülük egynéhányan ez 
öröksegi ügyben képviseletükkel egy zentai, mig a többiek 
egy belgrádi ügyvédet bíztak meg. Az orosz kormány azon
ban csak az esetben hajlandó a vagyont kiadni, ha az 
örökösök Oroszországban telepednek meg. Az örökösök 
gondolkozás nélkül beleegyeztek s már mindnyájan kiutaz
tak Oroszországba.

É letm entő kutya. Lippárói írják hogy egy petirsi
gazdának a kis fiát csodálatos módon mentette meg a 
házőrző eb biztos haláltól. Lucs Anbrie és felesége a múlt 
hónap 28 án bementek Lippára a képviselőválasztásra és 
egyedül hagyták öt éves fiacskájukat. Este tértek vissza 
a falujokba. A  mint beléptek a házukba, szólították a 
gyermeküket, de nem volt sehol. Átkutatták az egész 
községet, de a fiúcskát nem találták meg, Három nap és 
három éjszaka kutatták, de hiába. Már el is siratták őt, 
a  mikor a szomszédok figyelmessé tették a kétségbeesett 
szülőket arra, hogy a kutyájuk minden éjszaka künn 
kóborol a házukból. Luc, azt hitte, hogy a kutyája meg
veszett és agyon akarta lőni, de a szomszédai biztatá
sára mégis követte az erdőbe az ebet. A  kutya megállóit 
egy mély gödör előtt . A  szülök beletekintettek és öröm

mel födözték föl ott elveszettnek hitt fiúcskájukat. A mikor 
kivették onnan, a gyerek föleszmélt, de az éhség annyira 
elcsigázta, hogy alig tudott beszélni. Hazavitték és gondos 
ápolás után magához tért. Elmondta, hogy a mikor szülei 
eltávoztak hazulról, ő az erdőbe ment gubacsot szedni. E  
közben bukott a mély gödörbe, a honnan nem tudott 
kimászni.

Ü. lépfenés állat. Hogy mily szörnyű veszedelmet 
okozhat a lépfenés állat vére és teste, szolgáljon intő 
például az az eset, ami Simontornyán történt. Itt ugyanis 
Forray Mihály állatorvos egy lépfenében elhullott állat 
boncolása alkalmával kis ujját megsértette. A  szerencsét
len orvos nenek következtében vérmérgezést kapott s 
életét nem is lehetett megmenteni. Másnap iszonyú kinok 
között kiszenvedett.

A  két testvér. A torontálvármegyei Sándorháza 
község nemcsak arról nevezetes, hogy a legszebb fa
luja ez országnak, hanem arról is, hogy a józan életű, 
vagyonos sváb lakosság között oly ritka a bűn, mint 
a fehér holló. A napokban mégis csak folt esett a köz
ség jó hírnevén s ez a bűn két testvérnek az életébe 
került. Gázsi József és János békességben, testvéri egyet
értésben éltak egymással s a szép testvéri viszonyt 
nem tudta megzavarni semmi. Nehány nappal ezelőtt 
mégis csak összepörölt a két testvér s a Józsefen erőt 
vett rosszabbik természete; hirtelenében pisztolyt ra
gadott s meglőtte a Jánost. Mikor azután látta, hogy 
a János vérbe borulva a földre roskad, odatérdepelt 
mellé s úgy kérlelte sírva: „Ne haragudj, édes testvé- 
vérem, nem akaratból tettem: elvette a méreg az esze
met !“ „Nem fáj — mondta halkan a János — nem 
fáj.“ Közös lakásukon ápolta aztán a József a maga 
sebesültjét egy napig, végre aztán meghalt János. Alig 
hunyta be a szemét a szerencsétlen, a József elővette 
a pisztolyt s agyonlőtte magát. Úgy temették el őket 
közös sírba s az egész falu részvéttel van a Gázsi test
vérek szomorú sorsa iránt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podliradszky Emil.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész"
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szivesen szolgál a „SZÉTTBKINTÖ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége. 

Sajtény, Csanádmegye.
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6

„FONCIÉRE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. ~e~

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítmány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ^Baiersdorj 3£enri^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

piT** legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt m agas intézkedésével,

czégünK njolag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

poloAbli
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ő csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés ra. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

E lőfizetési á ra k :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r n a p

H irdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A kongrua.
Most folyik országszerte a katolikus papság 

jövedelmeinek összeirása, melynek czélja a 
szégenyebb sorsú lelkészek részére olyan jöve
delmet biztosítani, hogy abból tiszteségesen 
megélhessenek. A tanitók fizetésének eddigi 
minimuma emelve lett. Minden téren látunk 
mozgást, mindenki igyekszik magának a meg
élhetését megszerezni. A mezei munkások bele 
vetik magukat a socialismus karjaiba, követelik 
a munka idejének leszállítását és a bér föl
emelését, követelik megélhetésüknek öreg nap
jaikra való biztosítását.

A jövedelmek összeírására, a megélhetés 
biztosítására nagy szükség lenne az erdészeti 
alkalmazottaknál is. Az állami alkalmazottak

nál ez ugyan fölösleges, mert itt állandó, sza
bott fizetések vannak, de annál nagyobb szükség 
lenne erre a magán uradalmaknál alkalmazott 
személyzetnél.

Az „Erdőőr" folyamában már egyszer 
„Szomorú dolgok" czim alatt foglalkoztunk 
ezzel a kérdéssel s ekkor alkalmat vettünk 
magunknak egy püspöki és egy hitbizományi 
uradalom alkalmazottjainak a fizetését elő
sorolni, mely fizetés nem csak hogy arra nem 
elegendő, hogy az azt élvező magának valamit 
öreg napjaira félre tehessen, de még a minden
napi kenyeret is alig képes biztosítani,

Annak idején fölkértük volt lapunk bará
tait, hogy az általuk ismert uradalmaknál alkal
mazásban lévő javadalmazásokat velünk az

tAr.cz a.
------- ----------

A n é g y  t e s t v é r .
A Budapesti Hírlap után.

A hosszabb szünetet, a mely ebéd után a társal
gásban beállott, a főerdész ur Toldija arra használta, 
hogy minden látható ok nélkül szivrehatóan nyöszö
rögni kezdett az ajtónál. Toldi ragyogó szőrű, vakon- 
dok-szinü óriás döggé volt. Olyan erősnek és bátornak 
látszott, mint a bika, az urának azonban föltétlenül 
engedelmeskedett.

— Valami baja van a kutyának? kérdezte a 
házigazda.

A főerdész nem válaszolt, hanem félvállról végig
mérve Toldit, megvető hangon szólt a kutyához!

— Engem akarsz becsapni, szamár? Ne untass, 
hanem pakkolj vissza a kuckódba!

— Valami baja van Toldinak? kérdezte a házi
asszony, a kit a szép állat láthatólag nagyon érdekelt.

— Ördöge van! mondta a főerdész. — Mikor 
ma reggel idejöttünk, a kert végében megszimatolt 
egy kóborló agarat és most ki szeretne menni, hogy 
megkeresse és kitörje Szellő urfi nyakát. . . .

— Olyan verekedő természetű Toldi?
Egy csöppet sem verekedő. Békés, sőt mond

hatnám, hogy lovagias eb, de az agarakat kötelesség
ből üldözi, mert alávaló vadorzók és sok kárt tesznek 
a nyulaink közt.

Toldi, a ki a gazdája korholó szavaira láthatólag 
igen elszégyelte magát, szomorúan a kályha felé bal
lagott, de aztán addig forgott körbe, mig végre mégis 
csak az ajtó mellé telepedett. Ott nagyot ásitott, a 
keresztbe tett két lábára rakta a nagy fejét és le
hunyta a szemét.

— Elalszik, mondta valaki.
A főerdész azonban nevetve rázta meg a fejét.
— Csak szimulálja az alvást, magyarázta suttogó 

hangon. — El akarja magáról terelni a társaság figyel-
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igazsághoz híven, minden valótlanságot kerülve 
közöljék, hogy igy egy hatalmas anyag birto
kába jutva, a nyilvánosság igénybe vételével 
lépéseket tehessünk a helyzet javítására s az 
irányadó körök figyelmét fölhívhassuk a tart
hatatlan állapotokra.

Szavunk elhangzó szó volt a pusztában s 
eredménytelen maradt. Azok kiket a dolog 
legközelebbről érdekel, kiknek leginkább érde
kükben állana a szükséges adatokat szolgál
tatni s maguk részéről is hozzá járulni a helyzet 
javítását czélzó mozgalomhoz, a kibocsátott fel
hívást egyik fülükön be, a másikon pedig kieresz
tették, pedig hát ők maguk is tudhatják, hogy 
néma gyermeknek az anyja sem érti a szavát.

Az ember szinte arra a gondolatra kény
telen jönni, hogy tulajdonképpen nincs is semmi 
fölpanaszolni való, hogy segítségre, szükség nincs 
hogy a baj nem általános, hanem csak itt-ott jaj- 
dulnak föl olyanok, kik sorsukkal bár milyen kö
rülmények között sem lennének megelégedve, 
hanem a természetükbe gyökerezett elégedet
lenség, összeférhetlenség szóllaltatja csak meg 
őket, a nagy közönség pedig látva azt, hogy 
a panaszolt dolgok nem általánosak, hanem 
csak szórványosan fordulnak elő, az egész 
dologra egyszerűen vállat von és azt mondja, 
hogy nem is oltyan fekete az ördög, mint a 
milyennek föstik.

mét. Ha aztán valaki véletlenül kinyitja az ajtót, Toldi 
nesz nélkül ki fog surranni az udvarra.

A kutya a hunyorgó szemöldöke alól tényleg 
egy-egy éles oldal pillantást vetett az ajtó felé.

— A főerdész ur jeles kutya ismerő lehet ? véle
kedett a házi asszony.

— Jobban ösmerem őket, mint az embereket, 
mert többet érintkeztem velük, mint embertársaimmal, 
válaszolt a főerdész. — Bevallom azt is, hogy egyik
másik emberről csak közvetve tudtam magamnak Íté
letet alkotni: tanulmányoztam a kutyáját és annak a 
jelleme után következtettem a gazdája jellemére. Mert 
a kutya hűséges tükörképe a gazdájának. Szóval: 
mondd meg nekem, hogy milyen a kutyád és én meg
mondom neked, hogy ki vagy magad . . .

A főerdósznek ez a mondása nevetésre ingerelte 
a társaság egyik felét és dühbe hozta a másikat. Az 
öreg ur azonban szokott hidegvérével és makacsságá
val védte különös álláspontját :

Pedig hát mindnyájan nagyon jól tudjuk, 
hogy bizon sok helyütt nagyon szomorúak a 
viszonyok, hogy nem egy alkalmazott egész 
életén át a legnagyobb nyomorral küzd, e mel
lett pegig teljesíti a gyakran életveszéllyel járó 
legnehezebb szolgálatot s mindezt abban a biz
tos tudatban, hogy ha majd egyszer megvénül, 
ha a túlcsigázott fáradozás testi erejét kimeríti 
s a szilárd akarat megtörik az izmok gyönge- 
ségén, nem lesz hová fejét lehajtania, hanem 
oda lesz dobva a nyomor prédájául s kezébe 
adva a koldusbot.

Nyugbérről, végkielégítésről legföllebb az 
állami szolgálatban lévők beszélhetnek s bár 
ezek sem pihennek rózsás ágyon, legalább meg 
van nekik a biztos mindennapi kenyerük, mely 
elég barna ugyan, de hát mégis csak kenyér.

Mit szóljunk még a magán birtokokon 
alkalmazottak szolgálatának bizonytalanságá
ról ? Arra nézve, hogy az állandó legyen, sem
miféle garancziájuk nincs és szolgálatadójuk 
bármikor kénye-kedve szerint elbocsáthatja a 
nélkül, hogy őket ezért és ilyen alkalomnál 
bármi utón és módon kártalanítani köteles len
ne. Az illetők teljesen ki vannak szolgáltatva 
egy ember önkényének, kinek tetszésétől, vagy 
nem tetszésétől van egész létük függővé téve.

Az uradalmak — értjük a magán uradal
makat — tisztviselői rendesen szerződésre lép-

— Az ebeknek természettől fogva bizonyos kö
zös jellemvonásaik, (vagy ha úgy tetszik: ösztöneik 
vannak, a melyek azonban különféleképpen fejlődnek 
az emberekkel való együttélés következtében. Egyik 
állatra sincs a nevelés oly átalakító hatással, mint 
éppen a kutyára. Jól nevelt kutyája csak jó embernek 
lehet. Minden kutyára átragad valami a környezetének 
modorából is. Okos embernek okos kutyája van, ro
konszenves és tisztességes embernek nyájas és tiszta 
kutyája van. Láttam már fölfuvalkodott, képzelődő 
bolondot is kutyában: annak a gazdája nagyzási hóbort
ban leledzett. Elkényeztetett, ideges úri asszonyoknak 
szeszélyes, a perfidiáig önző ölebeik szoktak lenni. 
Látták már valami különc embergyülölőnek a kutyá
ját? Nem volt négylábú különc a bestia? A vadász 
kutyája maga is vadász, a juhászé meg bojtár. A pa
raszt kutyája együgyü, durva fickó, néha furfangos, de 
általánossághan igen becsületes. Ismétlem: mondd 
meg nekem, hogy milyen a kutyád és én megmondom, 
hogy ki vagy magad . . .
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nek a tulajdonossal és elbocsátás, vagy bizo
nyos eltöltött szolgálati évek idejére fizetésük 
valamely hányadát, vagy határozottan meg
nevezett összegű végkielégítést kötnek ki ma
guknak. A cselédeket védi az országos törvény 
és kötelezi a cselédtartót, hogy elbocsátott al
kalmazottjának járandóságait még egy megha
tározott időre szolgáltassa k i; csak az erdészeti 
altiszti személyzet az, melyről semmi irányban 
nincs gondoskodva s mely tisztán önmagára 
van utalva.

A törvényhozás gondoskodott volt arról, 
hogy a pusztulásnak indult erdők megmentes
senek, hogy fönntartásukra, kezelésükre meg
felelő, szakértelemmel biró személyzet alkal- 
maztassék, megjelölte azokat az erdőbirtokokat, 
melyeknél az ilyen kezelés kötelező, de nem 
gondoskodott egyúttal arról, hogy ennek a szak
képzett személyzetnek a léte, mindennapi ke
nyere, neki magának és családjának a jövője 
is biztosittassék. Szóval magára vette az ország 
az erdők fölötti fölügyeletet, de nem tette 
ugyanezt az azoknál alkalmazott személyzetet 
illetőleg. Kimondja ugyan a törvény, hogy 
melyik birtokos és milyen birtokon köteles 
szakképzett erőket alkalmazni, de nem mondja 
ki egyúttal, hogy ezek milyen díjazásban része- 
sitendők, nem Írja körül szorosan munka
körüket.

Innen van azután, hogy a kötelezettek 
alkalmaznak ugyan szakképzett embereket, de 
fizetést csak olyat adnak nekik, a milyet ők 
maguk akarnak, nem törődve azzal, hogy az 
illetők a nyert díjazásból képesek-e megélni, 
vagy sem, vagy pedig a régi időkben divatban 
volt szabad lopásra vannak-e utalva. E mel
lett alkalmazottjaikat gyakran önkényesen el
vonják munkakörüktől s őket gazdaságuk más 
ágazatában használják s addig az általuk 
kezelt erdők bitangságra vannak kárhoztatva. 
Gyakran teljesen méltatlan munkát végeztet
nek az erdészeti alkalmazottakkal s lealacso
nyító, szolgai szerepre kárhoztatják őket, alá
ásván ez által a nép előtt az annyira szüksé
ges tekintélyüket.

Hogy ilyen körülmények között mikor és 
mennyire fog az erdészet hazánkban fölvirá
gozni, annak a megítélését bátran reá bízhat
juk minden józan gondolkodású ember pártatlan 
ítéletére, de azt igenis kijelentjük és fennen 
hangoztatjuk, hogy ez igy soká nem maradhat, 
hogy az érdekelteknek épp úgy, mint az irány
adó felsőbb köröknek valahára be fog kelleni 
látni, hogy a mostani állapotokat alaposan és 
gyökeresen meg kell változtatni, mert ha 
tovább is a mostani viszonyok fognak fönn
maradni, a helyett, hogy az erdészet ügyét 
— mely pedig közérdekű, országos ügy —

A főerdész ur, ha egyszer belemelegedett a be
szédbe, nem hallgatott el egyhamar.

— Elmondok önöknek egy megtörtént dolgot, a 
mely némelyeket önök közül meg fog győzni. ím e: 
az én Toldimnak három eleven ikertestvére van; kettő 
him, a harmadik pedig szuka. Vajda, Deli és Kata a 
nevük. Kölyök korukban negyedfél esztendővel ezelőtt 
elajándékoztam mind a hármat. Vajda a volt gazdám
nál, a gróf udvarán nevelkedett, Delit elkérte tőlem 
a gróf jószág igazgatója, Katát pedig az uradalmi 
ügyész. Két évig egyikét sem láttam a kutyáknak. 
Ekkor egy igen kellemetlen véletlen következtében 
sorra kellett látogatnom a három urat és ez alkalom
mal meggyőződhettem róla, hogy mivé nevelődött a 
három döggé.

Úgy volt, hogy egy testi lelki jóbarátom valami 
hajmeresztő ostobaságot követett el. Hogy mit csinált, 
az nem tartozik ide: elég annyi: ezer forintra volt 
szüksége, vagy pedig főbe lőhette volna magát. Elha
tároztam, hogy segitek rajta, mert családos ember

volt az Istenadta . . . Nekem azonban nem volt pén
zem. Kitől kérjek? Elmegyek a grófhoz! Kétszer be
széltem csak életemben a kegyelmes úrral, de renge
teg gazdag ember volt és nem tudtam elképzelni, 
hogy egy szegény ördögöt meg ne szánjon rongyos 
ezer forint erejéig.

A grófi kastélyban azt mondták nekem, hogy a 
kegyelmes ur a fürdőkádban ül éppen, de ha fél órát 
várok az előszobában, elfogadhat. Öt percet ültem 
már magamban, mikor egy gyönyörű döggé lépett be. 
Azonnal megösmertem Toldim fivérét.

— Vajda! kiáltom.
Az eb azonban egy vakkanással sem válaszol, 

hanem komor főnséggel leheveredik a szőnyegre, fi
gyelmesen nézve az ablakban zümmögő legyeket. Oda- 
megyek hozzá, megsimogatom a szőrét. Vajda csodál
kozva, szinte megvetően mér végig, miközben halkan 
és kedvtelenül morog . . . Egy fél zsemle volt a zse
bemben, azt udvariasan fölajánlom neki. A bestia 
azonban ásitva fordít nekem hátat, aztán a szalon aj-
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előbbre vinnők, annak fokozatos pusztulását 
fogjuk látni.

A dolog fontos, sokkal fontosabb, mint 
sem binnők, mert nem szabad magunkat azzal 
áltatnunk, hogy azok társadalmi állása, hiva
tásuk köre, kikről szóllunk, nagyon csekély s 
figyelmet sem érdemel; rósz gépész az, ki 
nem ügyel gépének legkisebb csavarára is, 
mert gyakran ennek működésén fordul meg az 
egész gépezet helyes működése.

Lássunk tehát mi is a munkához, gyűjtsük 
a szükséges adatokat, hogy azokkal a világ 
színe elé léphessünk s igyekezzünk ügyünknek 
megnyerni a nagy közönség rokonszenvét s 
felkölteni ama körök figyelmét, melyek hivatva 
vannak a helyzetet megjavítani.

Egyesek nem tehetnek semmit, vagy leg- 
föllebb nagyon keveset; kielégítő eredményt 
csak a válvetett, közös erővel folytatott 
munkálkodástól remélhetünk. —v.—•

A nagyvilágból.
Két nevezetes esemény foglakoztatta az utóbbi 

napokban a világot; az egyik már most is nagy hord
erejű, a másik pedig azzá lehet idővel. Minket mind
kettő egyaránt érdekel. Az események egyike az ame
rikai egyesült államok elnökválasztása. Tudvalévő do
log, hogy az amerikai köztársaság legfőbb feje a mindig 
négy évre megválasztani szokott elnök, kinek politikája

az egész államra nézve mérvadó. Amerikában az idei 
követválasztásnál két párt küzdött egymással; az egyik
nek jelöltje Mae Kinley, a másiké Bryan volt. Az előbbi 
azoknak a feje, kik az arany valutának a barátai, az 
utóbbi a bimetalismus, vagyis az arany és ezüst valuta 
híveinek volt a kegyeltje. A választásnál, mely nagy 
elkeseredéssel folyt az arany barátai győztek, mely 
győzelmet bátran lehet a bankárok és pénzkirályok 
győzelmének nevezni. Európára nézve a választás ilyen 
kimenetele nagy veszedelmet jelent, mert az előrelát
hatólag nagy mértékben fog ezután Amerikába vándo
rolni. A választás eredménye már eddig is nagy 
hullámzást okozott az európai piaczokon.

A másik esemény József királyi herczeg leányá
nak, Mária Dorottya főherczegnőnek férjhezmenetele. 
A királyi herczegnőt Fülőp orleansi herezeg, a volt 
franezia királyok utóda vezette oltárhoz Bécsben f. hó 
4-én nagy ünnepségek között. A nászon részt vettek 
a királyi családnak majdnem összes tagjai. Franezia 
országban még mindig sok azoknak a száma, kik a 
királyságot szeretnék viszaálliatni, mely esetben a kir. 
herczegnő férje lenne első sorban hivatott a trón el
foglalására. Hívei mostani összeköttetéséből uj remé
nyeket merítenek terveik megvalósítására. Mi a fen
séges kir. herezegnőnek, ki nem csak hazánk szülöttje, 
de mindig gyermekének is vallja magát, őszinte szív
ből kívánunk szerencsét frigyéhez.

A képviselőválasztások utóhangjaként el-el dördül 
még most is egy pár lövés, fölhangzik a kardok csatto
gása. Most folyik ugyanis ama csorbáknak a kiköszö
rülése, melyeket egyes politikusok egymás becsületén 
ejtettek. Nagy zajjal, de kevés vérrel folyt le a napok
ban az Ugrón Gábor és Kossuth Ferencz közötti pár
baj, mely utóbbinak a harczképtelenségével végződött,

tájához megy, ott fölágaskodik a kilincsig és eltűnik 
a szobában, a nélkül, hogy csak vissza is nézne rám. 
Láthatólag unta a társaságomat a fólfuvalkodott üres- 
fejü bestia!

— A gróf szóba sem fog velem állaui! mondtam 
magamban.

Mikor később előadtam neki alázatos kérésemet, 
a kegyelmes ur tényleg igen röviden végzett velem.

— Nagyon meglep, hogy hozzám fordul. Mi ju
tott eszébe? Banknak néz engem? Tanácslom, hogy 
ne avatkozzék ilyen dolgokba. Ügyeljen, hogy rendben 
legyenek a maga számadásai. Jó napot!

Meglehetősen el voltam keseredve, de azért 
mégis elmentem a jószágigazgatóhoz, a Kata gazdájá
hoz, Csak futólagosán ismertem azt az urat, épp úgy, 
mint az ügyészt is, mert egyikük sem volt vadász
ember. Az igazgató nem volt otthon, az udvarán azon
ban ott láttam Katát. A kutya nagyon piszkos volt és 
feltűnően kövér.

— Kata! kiáltottam.

A farkát csóválva közeledett felém.
— Mivel etetik? kérdeztem az udvaron ácsorgó 

kocsistól.
— Kukoricamáiéval, de felfal az mindent, a mit 

össze tud lopkodni.
— Hát tolvaj ?
— De mekkora! Fölmászik a padláslétrán is a 

fris tyúktojás után és künn a réten megfojtja a pa
rasztlibát is. A nagyságos ur ezért már agyon is akarta 
lövetni . . .

Kata ezalatt nyájas pofával dörgölődzött hozzám. 
Barátkozó természetű kutya volt. Kivettem zsebem
ből a fél zsemlyét, a mit Vajda ur oly dölyfösen uta
sított vissza és megkínáltam vele. Elfogadta, de nem 
ette meg, hanem az udvar végére kullogott vele és 
ott kaparászva félig betemette a homokba.

— Már akkor inkább oda adjuk a csirkéknek, 
mondtam magamban.

Mikor azonban fői akartam venni a zsemlét, a
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nem ugyan valamely súlyos seb, mint inkább régi tüdő- 
baja következtében. A felek külömben a mint össze
vesztek, úgy ki is békültek.

Hasznos tudnivalók.
Mézbor-készités, a közönséges bortörköly pe- 

titiozása utján.
Báró A m b r ó z i  B é l a  után közli K o r m á n y  Mi h á l y .

(Folytatás és vége.)

Ennél még jobb minőségű, zamatosabb és erősebb 
bort lehet előállítani a következő recipe szerint:
6 kgr. czukor (1 kgr. 28 kr.) . . . . 1 frt 68 kr.
3 „ méz (1 kgr. 30 kr.) . . . . — „ 90 „
1 liter s z e s z .....................................— , 60 ,

10 , bor (1 liter 20 kr . ) . . . .  . 2 , — „
összesen . 5 frt 18 kr.

Végre az aszuborhoz hasonló italt vagyunk ké
pesek előállitni a következő módon: Egy akó vízhez 
és a kellő menynyiségü törkölyhöz 5 kgr. czukrot és 
5 kgr. mézet teszünk. A folyadék hamar erjedni fog. 
Mihelyt kierjedt, ismét teszünk hozzá 5 kgr. czukrot 
és 2 kgr. mézet. Erre a must megint erjedni fog. Az 
erjedés befejeztével a mustot lehúzzuk egy hordóba s 
ismét 5 kgr. czukrot adunk hozzá, továbbá akónkint 
3 liter szeszt, 10 liter bort és egy marok sót. Erre 
a must harmadszor is forrni fog. Hat hét múlva le
húzzuk a bort, mely lassan tavaszig erjedni fog. Az 
ezen bor készítéséhez szükséges anyagok ára a kö
vetkező :
15 kgr. czukor (1 kgr. 28 kr.) . . . .  4 frt 20 kr. 
7 „ méz (1 kgr. 30 k r.)................... 2 „ 10 „

3 liter szesz (1 liter 60 kr.) . . . .  1 „ 80 B
10 „ bor (1 liter 20 k r .) ................... 2 „ — „
1 marok só . .................................. . —- , 5 „

összesen . 10 frt 15 kr.
Ezen bornak értéke — ha 1—2 évig áll — leg

alább is 80 kr., 1 frt literenkint. Fölülmúlja a legfi- 
nobabb meth-et melynek patika izét a legkevesebben 
tűrik. Figyelmeztetem azonban a t. olvasót arra, hogy 
ezen utóbbi eljárásnál a czukornak többszöri erjedését 
vegye figyelembe, mert ha netálán egyszerre találná 
az egész fennebbi czukor- és mézmennyiséget a vízbe 
tenni, akkor az erjedés tökéletlenül menne végbe s a 
bor nem fogna megtisztulni, mert a kellőleg föl nem 
oldott és el nem erjedt czukor mennyiség folytán, 
lappangó erjedésben marad, s ennélfogva derülni 
nem fog.

írásban és szóval iparkodtam már évek óta t. 
méhésztársaimat arra buzdítani, hogy karolják fői ezen 
érdekes és jövedelmes gazdászati ipart s különösen 
petiotizáljanak olcsó borokat, melyeket a szegényebb 
sorsú is megszerezhet magának. Százezerek, de mil
liók mennek most ki Olaszországba a kellemetlen il
latú és zamatu olasz borokra, holott ezen összegeknek 
nagy része bennmaradhatna hazánkban. Francziaország 
7—8 millió hektoliter bort petiotizál minden évben, s 
ott a szegényebb sorsú csakis ilyen bort iszik. Nálnuk 
— mert a dolog még újdonság — a nagy közönség 
ezen borokhoz szoktatva nincs, sőt idegenkedik ezek
től, mert műboroknak tekinti azokat, holott tényleg a 
korcsmákban prágai és drezdai essenciákból készített 
egészségtelen borokat isznak drága pénzért. Ha azon
ban ezen petiotizált borok — melyek Francziaország- 
ban „félbor “-nak tekintetnek — nálunk elterjednének, 
s a köznép arról győződne meg, hogy ezen bor nem

bestia bősz morgással, csattogó fogakkal csapott elém. 
Nem hagyta a tésztát, ámbár neki sem kellett.

Nem fogok pénzt kapni az igazgatótól, mondtam 
magamban.

Az igazgató, mikor meglátott, úgy megörült, 
hogy majd kiugrott a bőréből. Megölelgetett és édes 
bátyjaurának nevezett. Pénze azonban nem volt. Hon
nan is volna neki, szegény botos ispánnak? Jó tanács
csal azonban szolgálhat a kedves bátyjaurának . . , . 
Volna egy kliense, a kit megnevezni nem lehet, az 
talán adna . . .  De csak váltóra, biztos jótállók mel
lett. Jókora kamatot is követelne persze, körülbelül 
húsz percentet — de ha olyan sürgős a dolog . . .

Biztosra vettem, hogy a maga pénzét adná ki 
uzsorakamatra. Egy napi godolkozási időt kértem és 
addig is elmentem szerencsét próbálni az ügyészhez. 
Az udvarára érve először nem is a gazda, hanem 
Deli után tudakozódtam.

— Ott van a hátsó udvaron, mondták a cselé
dek — most etetik éppen.

A kutya haragos ugatással rohant elém.
— No, öreg, mi baj ? kérdeztem.
Megállóit és morogva nézett rám. Aztán szag

lászva közeledett, mikor pedig megveregettem a nya
kát, már barátságosan csóválta a farkát.

— Lehet vele beszélni, mondtam magamban.
Deii időközben jó étvágygyal látott megint az

ebédjének, én pedig mellette állottam és folytattam 
az ösmerkedést. Önök nem is képzelik, hogy nyájas, 
nyilt föllépéssel milyen gyorsan lehet megnyerni egy 
haragos, de egyébként tisztességes kutya rokonszenvét.

— Hát jó az ebéd, öreg? Mi? Hadd lám! Kuko
rica leves, sárgarépa — na megjárja! Mi az ördögöt, 
csirkecsont is van? Az már beszéd. Ezt a combot 
ideadhatnád nekem, Öreg . . . Marad neked elég !

Mikor ki akartam venni a csontot a vályúból, 
dühös morgással kapott a kezem után. Kapacitálni 
próbáltam.

— Ne komiszkodjál, Deli! Ezért a rongyos csőn-
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csak hogy ártalmatlan, de sőt egészséges is, akkor 
tudom, hogy biztosítva lenne annak nagymérvű fogyasz
tása, mert örömmel s élvezettel innánk ezt az italt, a 
prágai essentia-bornak pedig hátat forditnánk.

De hiába, igen sokat kell még tanulnunk. Ezért 
iparkodjunk ezen a téren is haladni. Tiz-tizenkét év 
is elfog még mutni, mig az ország képes leend újon
nan alkotott szőllőivel a verseny terére lépni, mert 
nem szabad felednünk, hogy még fennálló s jelenleg 
is termő szőllőink mind tönkre fognak menni. Ide tar
toznak különösen az erdélyi részek szőllői, melyek — 
sajnos — rövid idő múlva szintén megszűnnek lenni, 
mert már itt is pusztít a filoxera s végveszéllyel fenye
geti a nemes nedűt szolgáltató szőllőhegyeket. Azért 
iparkodjunk a petiotizálás terén munkálkodni. Biztos 
eredményre vezet ez, s úgy a magán-mint a nemzet- 
gazdaságnak hasznos és fontos tényezőjévé válnék.

„Segíts magadon, s az Isten is megsegít.*

Különfélék.
Erdőőri szakvizsgák. Az erdőőri szakvizsgák 

a múlt hó folyamán véget értek s testületünk ismét 
megszaporodott egy csapat képesített taggal Levelezőink 
értesítése szerint kitünően vizsgáztak: Beszterczebá- 
nyán Bresztyensky Alajos és Balogh Gyula, Nagy
szebenben Baumann Andor, mindhárman szakiskolát 
végzett ifjak.

Újkori Matuzsálemek. A mostani kor legöre
gebb embere Buenos-Ayresben egy Cetrim Brúnó nevű 
szerecsen, ki most 150 esztendős; utánna következik 
egy Kustrim nevű kocsis Moskvában, ki a 140-ik évet 
gázolja s daczára magas korának, feszesen ül a bakon 
és vígan hajtja lovait.

G-azdag korcsmárosné. A Tirolországi Halle 
városában élő Angeréze Teréz korcsmárosnétól elloptak 
két millió forint értékű takarékpénztári könyvecskéket 
és egyéb értékpapírokat s 7000 forint körül készpénzt. 
A nagy lopásból azonban a tolvajoknak az uttóbi cse
kély összegen kívül egyéb hasznuk nem volt, mert a 
takarékpénztári könyvek és egyébb értékpapírok érté
kesítését a hatóságok közbelépése idejekorán megaka
dályozta. A korcsmárosné egy kisebbszerü vendéglő 
tulajdonosa s igy gazdagságának hire méltán bámulat
ba ejti a világot.

Hires czigányprim ás halála. Patikárus Ferkó 
híres czigányprimás haláláról érkezett hír Párisból. 
Ferkó évekkel ezelőtt ment ki Párisba bandájával s 
itt nem csak hogy a közönségnek lett kedvenczévé, 
de egy milliomos kereskedő leánya is bele szeretett 
a csinos barna férfiúba s aytjánál oda vitte a dolgot, 
hogy ez kész volt őt hozzá adni, de ekkor meg az az 
akadály merült fői, hogy a prímásnak Budapesten 
törvényes neje és gyermeke volt. Ezt az akadályt úgy 
győzték le, hogy az asszonyt 20000 forint kártérítés 
mellett rávették a válásra. Lakodalma után a prímás 
csak ritkán hallatta varázs-hegedűjét, e helyett bele 
merült a mód adta különféle élvezetekbe, melyek azu
tán egészségét teljesen alá ásták s most 34 éves korá
ban sírba juttatták. Temetésén nagy közönség vett 
részt s czigány banda kisérte utolsó utján.

H alálos légycsipés. Debreczenből megrendítő 
szerencsétlenségről Írnak. Farkas István államvasuti 
mozdonyvezető elment egy ismerősének a temetésére. 
A halottas szobában a nyílt koporsóban kiterített ha
lottról egy légy arcára szállott és megcsípte. Rövid 
idő alatt Farkas arca nagy veszedelmére megdagadt

tért — hát nem marad neked elég? Látod, nagyon 
kell nekem a csont . . .

A kutya természete egy ideig még morgott be
lőle, aztan —- vigyen el az őrdög a csontoddal együtt, 
gondolhatta magában — kedélyes farkcsóválással 
falta tovább a répáját, nem bánva, hogy elviszem a 
csontot.

— Meg lesz a pénz! ujjongtam magamban.
Nem is csalódtam. Az ügyész, mikor előadtam 

neki a kérésemet, gorombáskodni kezdett velem. Ké
sőbb sopánkodásra fogta a dolgot. Mikor pedig meg
tudta, hogy egy család exisztenciája forog kockán, 
egyszerre elhallgatott, kinyitotta a páncélos szekrényét 
és elémbe lökte a tiz szászast. Itt a pénz! Vissza 
adja, a mikor tudja . . . Kamatról ne beszéljen az 
ur, mert kilököm . . . Akar egy pohár szilvóriumot ?

Ennyi az egész! — fejezte be elbeszélését a fő
erdész. Azért mondom: minden kutya hűséges tükör
képe a gazdájának . . .

Talán tovább is beszélt volna, ha Toldi, a ki 
mindeddig nyugodtan feküdt az ajtónál, hangos vonyi- 
tásba nem kezd. A hátsó két lábán ült, a teste gör
csösen vonaglott és remegett, a pofáját pedig szen
vedő kifejezéssel emelte a padmaly felé.

— A bestiának megint gyomorgörcse van! — 
mondta a főerdész, helyéről felugorva. Zöld ugorkát 
evett a kertben . . .

Azzal kinyitotta az ajtót.
— Coki, nyavalyás!
A kutya kikotróoott. Mikor aztán künn volt, elve

tette magát és harangtiszta, vidám csaliolással és 
hosszú szökésekben a kert felé vágtatott, a hol reggel 
a kóborló agarat látta.

— Teringettét, káromkodott a főerdész, — az 
alávaló most mégis becsapott! Gyomorgörcsöt szimu
lált, hogy kirúgjam a szobából. Hallottak már ilyet?

— Hát nem beteg?
— Kutya baja! Hiszen láthatják: ott iramodik !
— Hogyan, kérdezte a háziasszony, — hát Toldi 

hazudni is szokott?
— Biz az megcselekszi néha . . .
— A főerdész ur pedig azt mondta, hogy a kutya 

hűséges tükörképe a gazdájának?
Az öreg ur napsütötte arcza rák vörös lett.
— Engedelmet kérek — meglehet, hogy néha 

elvetem a sulykot — de ez a história, a mit elmond
tam, az elejétől végig igaz!

Herczeg Ferenc.
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s mire orvosi segély érkezett, már vérmérgezést kapott, 
A vérmérgezés oly rohamosan terjedt, hogy a szeren
csétlen ember néhány nap múlva meghalt.

H étm illiós örökség. Derecske biharmegyei 
községből Írják a „M—g‘-nak, hogy az ott lakó Kám 
családot nagy szerencse érte, mert váratlanul hét 
millió örökséghez jutott. A család egyik tagja még 
1860-ban kiköltözött Romániába, úgy, hogy az itthon 
levők azóta semmit sem hallottak felőle. Romániában 
óriási vagyont szerzett. Nemrég meghalt s a vagyon, 
amely körülbelül hét millió forint értékű, a Derecskén 
lakó Kám Márton vasúti kalauzra és Wéher János 
kerékgyártó feleségére, a ki Kám-leány, szállott.

G yilkos bika. Sorki-Kápolna vasvármegyei köz
ségben a napokban Pipié Márton vagyonos gazdát tulajdon 
bikáját úgy megdöfte, hogy halálát várják.

A gyonlőtt orvvadász. A radnai kincstári er
dőségben Popa Juon, Szűcs Konstantin és Bundó Juon 
dumbroviczai orvvadászok egy tisztás szélén a fölvert va
dat lesték. Popa volt a hajtó. Sokáig álltak a jvadászok 
mozdulatlanul, mig végre a közelben megzörrent egy bokor 
Bungó rögtön vállához emelte a puskát és lőtt. Rögtön 
utána jajkiáltás hallatszott s a bokor mögül Popa lépett 
ki, de alig tett egy lépést, összerogyott. A szerencsétlent 
az aradi közkórházba szállították, hol másnapra meghalt. 
Az orvvadászok ellen megindították a vizsgálatot.

A gyontiporták a lovak. Szörnyű halállal 
múlt ki Ozora tolnavármegyei községben Csibor Fe
renc, a legvagyonosabb gazda László nevű 23 éves 
fia, aki atyja utasítására kihajtatott a döbrentei ha
tárba, hogy onnan kukoricát szállítson haza. Amint a 
kocsit rakták, a tüzesvérü lovak megijedtek s futásnak 
eredtek. A bátor legény ezt látva, a lovak elé ugrott, 
hogy a megvadult állatokat megfékezze. Azonban sze
rencsétlenül járt, mert a lovak maguk alá rántották és 
agyontiporták. A fiatal legény rögtön meghalt.

A  kém ikus ember. Vílliers, A jövendő Éva 
szerzője, kigondolta a villámos asszonyt. Egy Huntley 
nevű amerikai még ennél is messzebb ment : összeállította 
a kémikus embert. A hogy kémiai elemekből tojást, hal
konzervet, gyümölcsöt és főzeléket} állítanak össze, a 
hogy ásványi anyagból a virág illatát és a cukor édes
ségét utánozzák, azonképpen akarja az amerikai Huntley 
az emberi agyvelőt vagy magát az embert azokból az 
anyagokból és elemekből összeálitani, melyek a termé 
szetes embernek leglényegesebb alkotó részei. A kémi
kus ember természetesen épp oly gondolkodó lény lenne, 
mint akár egy amerikai, Hantleynek ez a nagyszerű 
eszméje ama német orvos esetére emlékeztet, a ki kitalálta 
annak módját, hogy betegének agyvelejét kivegye, meg
gyógyítsa és aztán a koponyába visszategye. Egy ízben 
szakácsnéja egy tányéron megtalálta egy embernek agy
velejét; a szakácsnő tudatlanságban azt hitte, hogy egy 
marhának az agyveleje s megsütötte az orvosnak reggelire.

Az orvos egészen magán kívül volt, — nem azért, mert 
megette egy embernek az agyvelejét, hanem azért, mert 
betege most agyvelő nélkül kénytelen tovább élni. Az or
vosnak végre mentő gondolata támadt; kivette egy disznó
nak agyvelejét és azt tette betegének koponyájába. A 
beteg felgyógyult ugyan, de ettől fogva oly . . , disznó 
szerencséje volt, hogy senki sem akart vele üzletileg 
érintkezni.

A gyonlőtt gyerm ek. Gondatlanságból okozott 
emberölés miatt vonta felelősségre a pestvidéki törvényszék 
Szondi Árpád erdészeti napidijast, a ki május elején meg
látogatta Grosz Péter gödöllői erdőőrt és a szobában levő 
szolgálati fegyverét olyan könnyelműen forgatta, hogy 
elsült és ágyban fekvő öt éves kis lányát megölte. A 
végtárgyaláson kiderült, hogy a vádlott megkérdezte 
Grosz Péternél, meg van-e töltve a fegyver és csak akkor 
nyúlt hozzá, a mikor tagadó választ kapott. A törvény
szék Rakovszky alügyész indítványa és Wolf Vilmos dr. 
védőbeszéde után a vádlottat a gondatlanságból elkövetett 
emberölésben bűnösnek mondotta ki és a védőbeszédben 
előterjesztett enyhítő körülmények figyelembe vételével 
csupán 20 forint pénzbüntetésre Ítélte. Az ügyész 
fölebbezett.

Az uj vízözön. Egyesek még ma sem akarják 
hinni, hogy a régi vízözön után megjelent szivárvány 
teljes biztosítékot nyújt arra nézve, hogy az Isten a 
világra hasonló csapást többé bocsátani nem fog, 
legalább ezt látszik bizonyítani az ószakamerikai Caro- 
lina állam Colerain városában összegyűlt mintegy 120 
személy, kik megannyian fönnhangon hirdetik, hogy 
földünket a jövő karácsonyi estén egy uj vízözön fogja 
elborítani és csak az fog menekülni a biztos haláltól, 
ki hozzájuk csatlakozik. Ezek a tévelygők bárkákat 
építenek maguknak s azokban ütik föl sátorfájukat. 
Sok földmives eladta szántóföldjét, anyák elhagyták 
gyermekeiket és férjeiket csak hogy az uj tan hirde
tőihez csatlakozzanak. Az egész környéken nagy a 
nyugtalanság és valószínűleg nem is fog csillapodni 
karácsonyig, mikor tévedésüket az emberek be fog
ják látni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos:
Podhradszky Em il.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkiilözhetlen lapja 

a  sz á m o s k é p p e l il lu sz trá lt , 
h a v o n ta  m e g je le n ő

„Széttekintő Méhész"
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTŐ 
MÉHÉSZ” szerkesztősége. 

Sajtény, Csanádmegye.
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WFONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
- n  ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. i*~

A laptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ZBaiersdorf Jfettrií^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

IIP*'* legújabb árjegyzéke. *“ ^ 8 1

Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.
A  nagym éltóságu fö ldm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus

hó 11-én k elt magas intézkedésével,
czégünK újólag meglDlzatott

a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete, 
ö  csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Vadgyümölcsfa tenyésztés erdészet által.
Megemlékeztünk volt már lapunkban a föld- 

mivelésügyi m. kir. ministeriumnak ama szándé
káról, hogy a gyümölcsfa tenyésztést az erdészet 
igénybe vételével akarja hazánkban előmozdi- 
tani s már előzőleg elrendelte volt ama területek 
kimutatását, melyek gyümölcsfa csemeték 
tenyésztésére alkalmasak. Hogy a magas mi- 
nisterium egész komolyan hozzálátott a dologhoz 
és azt soká hevertetni nem akarja, tanúsítja az 
előttünk fekvő 47210 számú körrendeleté s az 
a mellé csatolt utasítás a vadgyümölcsfa cse
mete nevelésére nézve.

Már több Ízben volt alkalmunk [hangoztatni 
a gyümölcstermelésnek nagy jelentőségét s igy 
hálával kell adóznunk a ministeriumnak azért,

hogy oly hosszú tespedés után ezt a közgazda- 
sági ágat is az őt megillető színvonalra akarja 
emelni.

A ministeri rendelet ugyan csak a kincs
tári erdőhatóságoknak szól, de a dolog annyira 
közérdekű, hogy jó szolgálatot vélünk tenni, 
ha azt és a mellé csatolt utasítást egész ter
jedelmében megismertetjük, mert kivált az 
utóbbiból mindenki hasznos tanulságot meríthet, 
ki a gyümölcsfa tenyésztés nemes mesterségével 
foglalkozni szeret és akar, egyébként pedig 
meg vagyunk arról is győződve, hogy eme 
hasznos munkálkodásban a kincstári erdészet 
nem fog magára maradni, hanem ahhoz neki 
a magán erdők birtokosai és kezelői is segéd
kezet fognak nyújtani. Tartsa emlékezetében

tArcza.
-----------------

Az ellopott puska.
Ebéd után az urak vissza vonultak a dohányzó 

terembe. A vadászur vendegszerető házánál évenkint 
többször gyűlt egybe a jó barátok serege. Itt beszél
ték vadászati s egyéb élményeiket s mindenki igyeke
zett a legjobbal előhozakodni. Ilyenkor nem egyszer 
élénk vita is fejlődött a jó barátok között, de azért a 
vita hevessége soha sem ragadta el őket.

A házigazda éppen most vitatta, hogy a társadalom 
modern nézetei és szokásai már teljesen eltörülték a 
középkori vadászatok regényességét s némileg megfosz
tották jelentőségétől, nem csekély kárára azoknak, kik 
szokva voltak a szabad természettel való érintkezés 
által betölteni ama űrt, mely a komoly foglalkozások 
mellett bensőjükben megmaradt.

Egy fiatal ember, ki még eddig a beszélgetésbe 
alig elegyedett, szólalt most meg. Az illető úgy a

harminezadik évet taposhatta, bár bizonyos életuntságra 
mutató vonás az arczán idősebbnek tüntette föl.

— Bocsásson meg — szólt a háziúrhoz — ha 
mindenben nem adhatok önnek igazat. Mint önök, 
uraim, tudják, régebben magam is szenvedélyes vadász 
voltam s nem is akarom tagadni, hogy az a viszony, 
melybe minket a vadászat a természettel hoz, jótéko
nyan hat lelkületűnkre, hogy azonban a természet egy 
nyers és durva, gonosz indulatokkal telt lélekre is 
hasonló benyomásokat tesz-e arról formáljon kiki magá
nak ítéletet abból a történetkéből, melyet most mind
járt elbeszélek.

Miután karos székében hátradőlt, úgy hogy a 
világosság egészen kőrülövezte sápadt arczát, hozzá 
kezdett elbeszéléséhez:

„Pár évvel ezelőtt a főváros közelében volt egy 
kis birtokom, melynek a világ zajától félreeső fek
vése nagyon kedves volt előttem s tavasszal és ősz
szel heteket töltöttem ott csöndes visszavonultságban. 
A birtok néhány hold rét mellett legnagyobb részt jól
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mindenki, hogy ezen a téren a legszerényebb 
tevékenység és közreműködés az egész haza, 
sőt az egész emberiség hálájára számíthat,

A hivatkozott miniszteri rendelet a kö
vetkező :

47210(1/,. Folyó évi 42142 számú kör
rendeletéin kapcsán értesítem (a czimet), mi
szerint a hazai gyümölcstermelés és az utak 
befásitásának előmozdítását az államerdészet 
igénybe vétele mellett olyképen kívánom esz- 

, közölni, hogy az egyes kincstári erdőhatóságok 
kerületében a szórványosan előforduló vad
gyümölcs, nevezetesen a vadalma (pyrus malus), 
a vadkörte (pyrus communis), a vad- vagy 
madár-cseresnye (cerasus avium), a saj vagy 
török mgygy (cerasus mahalel) magját annak 
idején szedessék és csemetekertben elvetve két 
éves koráig felneveltessék.

Ebből kifolyólag felhívom (a czimet), 
miszerint a jövő évtől kezdve a kezelése alatt 
álló erdők fent megnevezett fáiról a vad
gyümölcsöt szedesse össze és az ide mellékelt 
utasítás szerint vettesse el, a mennyiben pedig 
kerületében e magvak elvetésére alkalmas 
terület nincs, a szedett magvak nemét, mennyi
ségét és minőségét hozzám jelentse be a végből, 
hogy azok (czim) által az általam kijelölendő 
erdőhatóságnak való megktlldhetése iránt intéz
kedhessen!.

A csemetekertekkel rendelkező erdőható
ságoknál felnevelendő két éves vadgyümölcs 
csemeték mint nemesítésre szolgáló alanyok 
lesznek az állami faiskolák részére külön ren
deletek alapján kiszolgáltatandók.

Megjegyzem e helyt azt is, hogy az erdők
ben elő nem forduló gömbölyű piros cseresnye- 
szilva (prunus myrabelana) és a magra nem 
váló kis kék dobzó szilva (prunus damascena) 
csemetéit is szaporítani kívánom, miért is az 
esetben, ha ezen vadgyümölcs nemekből a 
kerűletbeli magánosok birtokain termő fák 
lennének találhatók és gyümölcsük pénzért meg 
lenne vásárolható, tegyen erre nézve jelentést.

A mennyiben (a czim) a folyó évben a 
vadgyümölcs szedetésétől már elkésett volna, 
tegyen erre vonatkozólag sürgős jelentést a 
végből, hogy azon kerületek részére, a melyek
ben vadgyümölcs csemetekertek berendezendők 
lesznek, csiraképes magvak megküldése iránt 
az országos gyümölcsészeti ministeri biztosság 
utján intézkedhessem.

A (czim) beérkezett jelentése szerint cse
metekert czéljaira alkalmas, illetőleg igénybe 
vehető területtel rendelkezvén, felhívom ezen
nel (a czimet), hogy a bejelentett terület leg
alkalmasabb helyén még ez ősszel___Dölnyi
területet 30 cm. mélyen ásasson fel és az általa 
gyűjtött, vagy az innét küldendő magvakat a

gondozott erdőből állt, pompás vadállománnyal s csinos 
kis lakóházzal. Szomszédom egy fiatal nemes volt, 
ki azonban birtokán soha sem mutatkozott, mégis 
éveken át a legelkeseredettebb ellenségek voltunk, 
mert még atyáinktól örököltünk volt egy hitvány határ- 
pört, melyet érthetlen makaczssággal folytattunk s ez
reket költöttünk reá, bár sokkal kényelmesebb lett vol
na békében élnünk. A szomszédom birtokát egy öreg 
tiszttartó igazgatta, egy örökké morgó, visszatataszitó 
külsejű férfi, kinek látása engem mindig borzalommal 
töltött el. Ellenszenvem annyiból igazolt volt. mert az 
öreg gazdájának ügyét magáévá tette s engem gyűlöle
tével üldözött.

Én magam birtokomba egy fiatal embert ültettem, 
ki teljes bizalmamat bírta. Az illető — egy erdőőr fia 
— ezredemben teljesítette katonai szolgálatát 8 itt 
tanultam őt megismerni. Ő maga is szakképzett erdőőr 
volt s egyébként is minden jó tulajdonság és képesség 
meg volt benne egy ilyen kis birtok vezetéséhez, e 
mellett pedig állását meghaladó intelligencziával dicse

kedhetett. — E mellett éber, félelmet nem ismerő férfi 
volt, mely tulajdonaira nagy szükség volt a gonosz 
öreg szomszéddal szemben.

Mint már említettem volt, minden évben kétszer- 
ősszel és tavasszal — rándultam ki birtokomra s ilyen
kor mindent a legnagyobb rendben találtam. Márton igy 
hívták emberemet — valódi mintaképe volt a hűséges 
sáfárnak és nekem soha sem volt okom panaszra vagy 
szemrehányásokra, kivéve egy esetet, melyet sehogy 
sem tudtam magamnak megmagyarázni. A múlt év 
tavaszán ugyanis Mártonom arczán bizonyos kedvetlen
séget, tétovázást vettem észre, melynek okáról azonban 
ő soha sem akart fölvilágositani.

Múlt ősszel, körülbelül most egy éve, váratlanul 
kirándultam birtokomra s Mártont nem találtam otthon.

Az öreg házvezetőnő azt mondta, hogy utóbbi 
időben gyakran távozik el otthonról a nélkül, hogy 
megmondaná, hova megy. Én nem éreztem ugyan irá
nyában senminémü bizalmatlanságot, a dolog mégis 
nyugtalanított s ezért elhatároztam, hogy a dolog mi
benlétét nyomozni fogom.
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mellékelt utasitás értelmében még ez ősszel 
vettesse el.

A magvetés tavaszi és nyári állapotáról 
annak idején jelentés teendő.

Tájékozáskép megemlítem végül, hogy a 
csemeték kiásatási, csomagolási és szállítási 
költségei (a czimnek) meg lesznek téritendők.

Kelt Budapesten 1896 évi november hó 
5-én. Darányi s. k.

Az utasitás szószerinti szövege pedig a 
következő:

Útmutatás
a vadgyümölcs magvak kezelése és a csemeték fel

nevelésére nézve.
Magcsemeték nevelésére mindenkor a zord északi 

szelektől védett, mindazonáltal nem meleg fekvésű 
helyet kell választanunk.

A csemete iskola talaja legyen erőteljes tápdus, 
inkább laza, mint kötött és feltalaja legalább 40—50 
cm. mély rétegű legyen. A csemete iskola kerítéssel 
veendő körül, hogy a fiatal csemeték télen a nyulak 
és egyéb állatok ellen védve legyenek.

Magvetés előtt, tehát ősszel, a talaj jó mélyen 
íelásandó- vagy ha az alsó réteg a felsőtől nem igen 
külömbözik, 30 — 40 cm. mélyen megforgatandó.

Ásás vagy forgatás után beosztjuk a területet 
130 centiméter széles ágyakra és minden ágyban négy, 
egymástól egyenlő távolságra kis kapával húzott árkocs- 
kába vetjük el a magot. Az egyes ágyak között 15 cm. 
gyalogút hagyandó. Vetés után az árkocska földdel 
könnyedén behuzatik és ha a talaj kötött, ezen eset

ben az árkocska felé fűrészport, polyvát vagy finom 
erdei hamut hintsünk, nehogy a föld kérge megcsere- 
pesedvén, a csemeték kikelése akadályoztassák.

A mag- árkocskák mélysége alma, körténél 2 cm.; 
cseresnye, megygy és szilvánál 4—6 cm. legyen.

A magvak oly sűrűn vetendők, hogy két-két mag 
között a mag kétszeres hosszának megfelelő hézag 
maradjon. Hogy magvetésünket siker koronázza s az 
kikeljen, a főfeltétel, hogy a mag idei termésű friss, 
csiraképes legyen; e végből a legczélszerübb, ha a 
magvakat a vadfákról magunk szedjük meg, vagy azo
kat valamely megbízható ismerősünktől szerezzük be.

Még a fris idei mag megszedésénél nincsen minden 
végezve, mert a megszedett mag kezelése és a gyü
mölcsből mikor és miként történt kiválasztásától is 
nagyon sok függ. Oktalan, tudatlan kezelés mellett 
az idei mag is elvesztheti csiraképességét. így például 
ha a vadalma- és vadkörtéből bort vagy eczetet 
készítünk és a gyümölcsből a lé kisajtolása után azon
nal a magvakat nem választjuk ki, akkor a gyümölcs 
húsa a maggal együtt erjedésbe megy és a mag el
veszti csiraképességét. Szint igy ha szilvából és cse- 
resnyéböl, megygy avagy baraczkból pálinkát akarunk 
készíteni s összetörve a magjával együtt hagyjuk ki
erjedni, avagy még hozzá a kazánból főzés után akar
nék a magvakat kiszedni, szintén haszontalan dolgot 
cselekednénk, mert az igy kezelt mag csiraképességét 
elvesztené.

Még ha a szilvát, cseresnyét friss állapotban 
sokáig edényben tartjuk is összetöretlenül és átraeleg- 
szik, már ez is árt a mag csiraképességének, valamint 
úgy is sok mag csiraképpességét veszíti el, ha azok 
húsostól vettetnek el; ellenben ha az ily csonthéju 
gyümölcs a vetés ellőtt közvetleteniil összetöretik és

Inkább godolatokba merülve, mintsem roszked- 
vüen indultam neki az erdőnek s jártam abban ide-oda 
s már szinte alkonyodni kezdett, midőn az erdő túlsó 
oldalán egy kis tisztásra értem, melyről szabad kilátás 
nyilt a szomszédos birtokra. Egy kőpadon, tőlem alig 
50 lépésnyire ült egy fiatal leányka s mellette a bizal
masság minden jelével az — én erdőőröm. Első pil
lanatban idegenkedve néztem a jelenetet, de utóbb 
olyan furcsának tetszett, hogy ez az oka Márton külö
nös magaviseletének, hogy szinte örömest fölkaczag- 
tam volna.

Este óvatosan előhozakodtam a dologgal s ő 
látva, hogy szivének titka nem ismeretlen előttem, 
szinte nyersen mondta:

— Nos, igen, uram, ha már tudni kívánja, kije
lentem, hogy szeretem őt; ő derék leány s szeret 
engem. Arról nem tehet hogy . . .

Itt hirtelen megszakasztotta beszédét s nagy lép
tekkel, izgatottan kezdett fel s alá járni. Egyszerre 
megállt előttem s komollyá vált arczczal megszólalt:

— Külömben nincs is most ideje annak, hogy 
most erről beszéljünk; van ennél sokkal fontosabb meg
beszélni valónk.

— Mi legyen az, Márton? — kérdém én, megüt
közve komolyságán; — talán a vetéseknél vagy a vad
állománynál nincs rendben valami?

— Egyébként nem lenne panasz, — szólt ő von
tatva---- de egy idő őta gyakori erdőnkben az orvva
dászat, uram, és én minden igyekezetem, minden vigyá
zatom melett nem tudok nyomra jutni. Éjjel, nappal 
bejártam az erdőt, lesbe álltam, mind hiába. Ön nem 
is képzeli uram, hogy e miatt mennyit szenvedek. És 
még ha legalább a lelőtt vadat elvinnék; de úgy lát
szik, csak csupa kedvtelésből gyilkolják s ott hagyják. 
Istenemre! — kiáltott fői rettenetes hangon — ha meg
csíphetném azt a kutyát, még ha édes testvérem lenne 
is, lelőném.

— Nos a mit ön itt nekem mond, csakugyan 
rósz dolog — mondtam elkomolyodva, — de hát itt 
nincs mit egyebet tenni, mint a vigyázatot megkét-
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igy tétetik egyenkint a földbe, ezen esetben a mag 
szépen ki fog kelni.

Minden magot erőteljes, lehetőleg nem idős fáról 
kell szedni és magszerzéskor a gyümölcsnek teljesen 
érettnek kell lennie.

A mi a magvetés idejét illeti, a legjobb idő erre 
az ősz. Csak ha későn kaptuk a magvakat és a föld
höz már nem férhetünk, akkor vessünk tavasszal, de 
ezen esetben a magvakat ládában, vagy nagyobb cse
rép edényben homok közé rétegezzük és pinczében 
tartjuk tavaszig, vagy a szabadban 50 cm. mélyre, te
hát a fagymentes rétegbe ássuk le. Az ily elrétegezett 
magvakat tavasszal jókor meg kel nézni és a mint 
csírázni kezd, azonnal el kell vetni a csemete ágyba.

A cseresnye, sajmegygy már nyáron megérvén, 
azt megszedjük éréskor, a napon megaszaljuk és őszig 
eltesszük biztos helyre; ősszel azután a csemete ágyba 
elvethetjük.

Oly helyeken, hol télen az egerek a magvakban 
sok kárt tehetnének, szintén rétegeznünk kell ősszel 
a magvakat s csak tavasszal vetjük el a szabadba 
azokat.

A szilvamag legbiztosabban úgy csírázik ki, ha 
bizonyos kezelésnek vetjük alá az elvetés előtt. Ily 
kezelés például, ha a friss szilvamagot a kert valamely 
nem járt helyén a talaj felszínére szórjuk, a földbe 
tapossuk és 2—3 cm. vastag szalmás trágyát hintünk 
reá. így hagyjuk a magot tavaszig, Márczius vége felé 
többször megnézzük és ha a magvak csíráznak, azon
nal ágyba vetjük azokat.

Az elvetett magágyakat tavasszal, a midőn már 
a fagytól tartani nem kell és a mikor tartós szárazság 
uralkodik, meg kell jól öntözni, ezen öntözést tartós 
nyári szárazság alkalmával többször ismételni is kell.

Különösen el ne feledjük az öntözést akkor, a midőn a 
magvak kelni kezdenek.

A magvak kikelése után a fiatal csemeték gondo
zása főleg a talaj tisztán tartásában, öntözésben áll. 
Ha a csemeték gyengén nőnének, czélszerü a sorok 
közét porhanyó trágyával, fekete erdei hamuval be
hinteni és igy jól megöntözni.

A talaj tisztántartása a magvak kelése után 
gyomlálás, később azonban kapálás által eszközöltetik. 
A kapáláshoz czélszerü könnyű kis kapákat használni.

Ha a csemeték sűrűn keltek volna és e miatt 
gyengék maradtak, akkor a következő tavasszal kiszed
jük azokat főgyökerük ‘/3-át visszavágjuk és 30 cm. 
sor, valamint 5—6 cm. növénytávolságban átültetjük; 
ez által őszig megerősödnek s hajszál gyökerekben is 
gyarapodni fognak.

Második év végén a csemeték kiszedendők és 
benemesithetők kézben, vagy pedig helyben nemesítés 
czéljából faiskolába ültettetnek ki.

A mely táblából a csemeték kikerültek, abba két 
évig nem czélszerü magvetést eszközölni, hanem addig 
trágyázás mellett kapás növényt kell abban termelni.

LEVELEZÉS.
Rozsnyó 1896 November 17.

T e k i n t e t e s  sze r kesz t ő  ur!
A rozsnyói vadász társaság f. hó 2-án hajtó va

dászatot rendezett vaddisznókra, mely vadászatnak 
azonban sikere mellett szomorú következményei is 
voltak. Úgy történt a dolog, hogy az egyik hajtásba 
egy hatalmas vadkan is bele került, miután pedig a 
puskások között fölös számmal voltak koezavadászok

szerezni és hidegvérünek maradni.
Ezzel megköszöntem buzgóságát, ő azonban visz- 

szautasitotta köszönetemet s kijelentette, hogy köteles
ségét jövőre is teljesíteni fogja.

Nemsokára ezután nem a legjobb hangulatban 
visszatértem a városba, hova fontos ügyek szóllitottak, 
de már pár nap múlva sürgős levelet kaptam Márton
tól, melyben kér, hogy azonnal utazzam a birtokra. A 
mint este kiértem, Márton dúlt, sápadt arczczal lé
pett elém.

— Képzelje uram, — szólt — az éjjel, mialatt az 
erdőt jártam, betörés történt a házba. Az ut felőli 
szobába törtek be s ellopták legjobb fegyveremet. Ezt 
már még sem hittem volna.

A szegény egészen magánkívül volt s előttem 
úgy tetszett, mint ha nagy szerencsétlenség előérzete 
nyomná. E mellett folyton sopánkodott fegyvere után.

Bár magam is megütköztem a hallottakon. Igye
keztem őt vigaztalni s meg is nyugtattam annyira, hogy 
az asztalnál nyugodtan megbeszélhettük a dolgot. El

határoztuk az erdőt még az éjjel átkutatni s kutatá
sainkat pár napig folytatni. Márton erős esküt tett, 
hogy a gonosztevőket kézre keríti s mi buzgón neki 
fogtunk a kutatásnak. Az első és a következő éjjel 
csöndes volt és semmi gyanúsat sem vettünk észre, de 
a harmadik éjjel bekövetkezett a várt esemény.

Barátságtalan, esős éjjel volt, az erdőt ritka köd 
borította. Már vagy fél óra óta nesztelenül jártunk 
ide-oda, midőn egyszerre ama tisztás irányában, mely
ről fönnebb szóltam, lövés dördült el. Márton neki 
rugaszkodott, mint ha űzték volna, a lövés irányába s 
én alig bírtam követni. Úgy nyomult előre, mint a 
macska, a legkisebb hang vagy zörgés nélkül. A mint 
az irányt kutattam, a mely felé futott, egyszerre az 
erdőszélről egy másik lövés hangzott s utána egy ká
romkodás, melynek hallatára megfagyott ereimben a 
vér. Oda siettem oly gyorsan, a hogy csak bírtam s 
ott találtam Mártont egy fatörzshöz támaszkodva a 
egész testében remegve, szétdult arczvonásokkal. Előtte 
feküdt nagy vértócsában halva a szomszéd birtok tiszt-
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(de nem vad kocza vadászok) valamelyik elvétett lö
vésével nagyon meg találta sebezni a fölriasztott vadat 
s ez sebével egy sűrű bokrosba húzódott be. Zingi 
József kartársunk oda ment a helyszínére, hogy vagy 
egy kegyelemlövéssel kioltsa életét, de jó szándékát 
nem vihette keresztül, mert kápszlis puskájának 
mindkét csöve csütörtököt mondott. A kan azonban 
nem vette tréfára a dolgot, hanem támadójának neki 
rontva, czombját összemarczangolta s úgy ellökte magá
tól, hogy vagy 15 lépésnyire elgurult. Az életét is 
kioltotta volna, ha hü kutyája ott nem terem s föl nem 
tartóztatja a földühödt vadat. így azután sikerült azt 
teljesen ártalmatlanná tenni. A 24 tagból álló vadász- 
társaság mind elő szedte zsebkendőjét s igyekeztek a 
sebesült vérzését elállitani, de ez csak részben sikerült 
s utoljára is szekéren kellett haza szállítani s orvosi 
kezelés alá adni. Az orvos véleménye szerint gyógyulása 
biztos, de 2—3 hónapot fog igénybe venni s igy alap 
nélkül való a fővárosi lapoknak az állítása, hogy sebe
sülése halálos. Mint rendkívüli dolgot még fölenlitem, 
hogy Zingi barátunk még birt annyi lélekjelenléttel és 
erővel, hogy mig kutyája a vadat föltartóztatta, egy 
fára fölkapaszkodott.

Mint szenvedélyes verselő ott a helyszínén az 
esetre a következő verset hevenyésztem:

Minden vadász rendben tartsa fegyverét, 
Fegyverével biztosítsa életét,
Mert a kinek a fegyvere nem biztos,
Úgy jár, mint a kinek sorsát irom most.

Boldog ember, ki másnak baján tanul, 
Szerencsétlen, ki saját baján okul.
Zingi József nem tanult a más baján:
Véres jelét ott viseli a czombján.

Ki medvére, vadkanra megy vadászni,
Jó fegyvert kell a kezében tartani; 
Fegyverébe éles golyót rakjon be, 
így nézzen a vadkannak a szemébe.

Mikó László
járási erdöőr.

Hasznos tudnivalók.
Gyüm ölcsfák m egfiatalositása. A gyümöcs- 

fák megfiatalositását késő ősszel kell eszközölnünk, 
midőn a levél már lehullott s a fa már téli álmában 
van. Az ágakat nagy vigyázattal kell ritkítani; a koro
na terjedelméhez képest 2—3 fő ágat hagyunk meg 
éa a lefúrészelt ágak tövénél lévő egyes fiatal hajtá
sokat, melyeket azután — ha szükségesnek látjuk, — 
2—3 év múlva megritkitunk. Az olyan hajtások, melyek 
átmérője 6—8 ctm., a tapasztalt kertészek véleménye 
szerint nem vágandók le. A fúrészelés vagy vágás 
által okozott sebeket azonnal szurokkal, vagy oltó 
viaszszal kenjük be. Az alma és körtefák ilyen eljárás 
mellett minden 10—12  évben megujitandók, illetve meg- 
ifjitandók.

Langyos ivóvizet a tejelő teheneknek!
Hogy a tejelő teheneknek langyos vízzel való itatása 
milyen jó eredménnyel jár és mennyire hasznos, azt 
egy nagy tejgazdászat legújabb kísérletei bizonyítják. 
Az illető gazaságban három tejelő tehenet langyos víz
zel itattak, hármat pedig hideggel a kutnál. Az ered
mény az volt, hogy a langyos vizzel itatott tehenek 
naponkint 1  liter tejjel többet adtak, mint a hideg 
vizzel itatottak. Bizonyos idő múlva megváltoztatták 
az itatás módját és a langyos vizet azoknak a tehenek
nek adták, melyek eddig hideg vizet ittak. Az erdmény

tartója s mellette a fegyver, melyet Mártontól lopott 
volt el. Az öreg a fegyvert cső vénél kapta két kézre 
s igy akarta leütni a reá rohanó Mártont, e közben az 
elsült s az egész lövés mellébe fúródott.

A többire nézve nincs sok mondani valóm. A 
szinte önkívületi állapotban levő Mártont haza kisértem; 
teljesen meg volt törve. A csapás rettenetes volt reá 
nézve: akaratlanul gyilkosa lett kedvese atyjának. 
Azért titkolta viszonyát előttem, mert azt hitte, hogy 
tekintettel az ellenséges viszonyra, melyben a szomszé
dokkal álltam, abban akadályozni fogom.

Következő nap a bíróság elé állították, mert a 
látszat ellene vallott, de ártatlansága pár nap alatt 
kiderülvén, ismét szabadon bocsátották, a faluban azon
ban mindig tartotta magát a pletyka, hogy készakarva 
ölte meg kedvese atyját. Szegény fiatal ember rette
neteset szenvedett a gyanú alatt. Én igyekeztem őt 
megnyugtatni s végre úgy látszott, hogy hajlik is sza
vaimra, de nyugalmában volt valami idegenszerü.

Egy éjjel különös zajra ébredtem föl s hallottam,

hogy kutyám a földszinten állhatatosan ugat. Gonosz 
sejtelmektől űzve rohantam le Márton szobájába s ott 
találtam őt átlőtt halántékkal a földön elterülve. Sze
gény, nem volt képes a gyilkosság gyanúját s kedvese 
elvesztését elviselni.

— íme uraim, — fejezte be elbeszélését — ez 
az eset vette el kedvemet a vadászattól egyszer min
denkorra. Azóta azt a birtokomat eladtam s nem fog
tam többé puskát a kezembe.

Németből fordította x. y.

A D O M Á K .

Pityókosan tér haza valami mulatságból a zsidó.
— Most gyösz haza Dolfi ? — kérdi a felesége. — 

Edj órát ötöte most.
— De már bocsáss meg, Szálikám, kevesebet 

csak nem ötheti!
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ismét a langyos viz mellett szólt, mert az ezzel itatott 
tehenek| tejmennyisége naponkint 1  literrel szaporodott.

Tojások eltevése télre. A tojásokat legjob
ban óvhatjuk meg az elromlástól, ha égetett gypsböl 
és vízből hig pépet készítünk s a tojásokat ebbe már- 
togatjuk. A tojáshéjra tapadó gypsz réteg nem bocsát
ja át a levegőt s igy a tojás nem pusztul el. Ugyan
ezt lehet oltott mésszel is elérni, de ettől a tojás 
kellemetlen szagot kap. Ha már mészre szorultunk, 
akkor azt fői kell hígítani, hogy olyan legyen, mint a 
tej ; az ilyen hígított mészbe minden literre 10  gramm 
sót adunk s a tojásokat bele rakjuk. Ha az edényt lég
mentesen elzárjuk, a bele rakott tojások hosszú időn 
át megtartják frisseségüket és jóságukat.

Különfélék.
Kérelem. Tisztelt olvasóink közül még mindig 

három százra rúg azok száma, kik részint hátralékaikat 
nem fizették be és előfizetésüket nem újították meg, 
részint pedig nem nyüatkoztak, hogy lapunknak uj 
alakjában pártolói lesznek-e, fölkérjük mind ezeket, 
hogy a velük közölt hátralékaikat kiegyenlíteni, azokat 
pedig, kiknek a tartozás csekélysége miatt ezt külön 
beküldeni nem érdemes, hogy ezt a megújított s jövő 
évre szolló előfizetéssel együtt beküldeni szívesked
jenek. Minden esetre szükséges, hogy már a jövő 
hóban tájékozva legyünk az iránt, vájjon vállalatunk 
részesülni fog-e olyan pártolásban, hogy a saját lábán 
megállhasson s igy óhajtandó, hogy mindazok, kiknek 
előfizetése a folyó év végével lejár, már a jövő hó 
folyamán nyilatkozzanak az iránt, hogy azt a jövő 
évben meg szándékoznak-e tartani s előfizetéseiket 
idejekorán, még az uj év előtt küldjék be.

K iállítási kitüntetések. Az ezredéves kiál
lítás igazgatósága közzé tette azoknak névsorát, kik a 
kiállított tárgyak beszerzése körül érdemeket szereztek 
s ezért a kiállítási éremmel kitüntetve lettek. Lapunk 
szűk tere nem engedi, hogy az egész névsort közijük, 
de jövő számunkban nyilvánosságra fogjuk hozni, azok
nak az altiszteknek a jegyzékét, kiket a kitüntetés ért. 
Hogy sokan vannak, kik a kiállítás sikerén fáradoztak, 
de méltánylásban nem részesültek, azt már a kitüntet- 
teknek csekély számából is következtethetjük, de 
vigasztalásunkra szolgálhat, hogy ez egyes erdőtiszt 
uraknál is megesett.

A Z  Öregbéres titka. A  párisi kórházban ér
dekes fölfedezést tettek. Egy vidéki kórházból egy paraszt- 
gazda 72 éves beteg öregbéresét, mikor az állapota nagyon 
súlyossá lett, párisi kórházba vitték, Áz öreg már alig 
látott és nem tudta moagatni kezét, lábát, Mikor a beteget 
levetkőztették, kisült, hogy — asszony. Hatvan éve fér
finak öltözötten járt Hervée Mária, ez a neve és férfi 
dolgát végezte, Mikor megkérdezték, miért tette ezt. el

mondta, hogy kis gyermekkorában elkergették hazulról és 
hogy megélhessen, a fiuk és később a férfiak jobban fizetett 
munkájára adta magát.

Harc egy bikával. A  csehországi Vrchovitzben 
nhéány nap előtt borzalmas eset történt, Havelka mészáros 
istállójában egy bika elszakította kötelét s a mészáros 
tizennégy éves fiát felnyársalva, a kétségbeesetten jaj- 
veszéklő fiúval végig száguldott az utcákon, A  mészáros és 
egyik legénye halálmegvetéssel vetették magukat a dü
höngő állatra s erős küzdelem után sikerült a fiút meg
szabadítani. A  fiút szétmarcangolt mellel és fölismer- 
hetlenségig eltorzított arccal szállították a kórházba.

Haro egy saskeselyüvel. Szerbiában a tako- 
wai erdőben rettenetes harcot vívott egy szerb földmives 
egy óriás saskeselyüvel. Az óriás madár nyilsebesen le
csapott az erdőben gyanútlanul haladó földmivesres arca 
és egyik kezét marcangolni kezdte. A  földmives kétség- 
beesetten védekezett kegyetlen ellenfelével szemben és a 
saskeselyü halálra sebzi, ha véletlenül egy ember nem megy 
arra, aki segítségére sietett a megtámadottnak. A  sas
keselyü által okozott sebek veszedelmesek s a földmives 
egyik keze valószínűleg béna marad.

A gomba szedés halottja. A „Dzeinik Pol- 
sky‘ czimü lap közlése szerint Galiczia egy kerületé
ben egy ember ki ment az erdőre gombát szedni, ott 
azonban az erdőőrrel találkozott, ki tőle az engedély 
fölmutatását követelte. A szegény embernek engedé
lye nem volt s e fölölti ijedtében futásnak eredt, mire 
a hirtelen haragú erdőőr utánna lőtt s olyan szeren
csétlenül találta, hogy sebébe pár nap múlva meghalt.

A világ sajtó ja. A legújabb statisztikai kimu
tatás szerint a földkerekségen évenként összesen 
12.000.000 újság példányt adnak ki. Hogy fogalmat 
adjunk erről az óriás mennyiségről, csak azt említjük 
meg, hogy ezekkel az újságokkal körülbelül 30.000 
négyszög kilométer területet lehetne betakarni. Ennyi 
újság papirosának súlya 781-240 tonna. Hogy ha vala
mennyi újságot egyetlen gépen akarnák nyomni, úgy 
az összes kiadás, föltéve hogy a gép másodpercenkint 
egy példányt nyom, csak háromszázharminchárom év 
múlva jelenhetnék meg. Az egy évi példányok egymás
fölé rakva 80.000 méter vagyis nyolcvan kilométer 
magasságot érnének el. Föltéve, hogy minden ember 
naponkint öt percet szentel újsága elolvasásának az az 
idő, melyet a főid összes lakossága évenkint újságol
vasásra fordít, 100000 esztendőnek felel meg.

Játék a fegyverrel. Pest megyei Páty köz
ségben — mint ottani levelezőnk írja — Balogh István 
házánál ősszegyülekeztek a szomszéd leányok trócselni. 
Balogh 16 éves megesett leánya levette a szögről 
Somogyi István fegyverét, melyet az tisztítás végett 
hozott el Baloghoz s azt tréfából neki irányozta Muzsik 
Rozália nevű leányra. Ez ijedten kapta kezét arcza el, 
de már abban a pillanatban a lövés is eldördült s a
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szegény leánynak nem csak a kezét, de arczát is annyira 
összeroncsolta, hogy életben maradásához nincs remény.

Tűz a szakiskolában. Mint értesülünk, a 
görgényi erdőőri szakiskolánál az istállóban tűz ütött 
ki s nem csak az épület égett le teljesen, hanem a 
személyzetnek abban lévő egy bikája és három tehene, 
ezen kívül még a két kincstári szamár is.

Medveyadászt az arénában. Parisból tele- 
gráfozzák: a Perpignani arénában tegnap rendkívül izgalmas 
jelenet foly le ; az igazgatóság egy bika és egy medve 
között páros viadalt rendezett. A  medve meg volt láncolva 
s a bika nyomban az arénába voló belépése után borzasztó 
dühvei rávetette magát a medvére, a mely széttépte láncát 
és neki rohant a korlátnak, mely a nézőket az arénától el* 
választotta. A  nézők közt borzasztó pánik támadt; a medve 
vezetője háromszor lőtt az állatra, de nem találta, a 
közönség ordított s a kijárók felé rohant. E  közben sokan 
súlyosan megsebesültek. Végre egy csendőr agyonlőtte 
a vadállatot s ezzel elhárította további szerencsétlenséget.

Halálos elaltatás. Posselt Imre, Erdődy Gyula 
gróf uradalmi főerdésze, a minap nagy betegségében a 
miskolci kórházba vétette fel magát. Az orvosok meg
állapították, hogy operációt kell rajta végezni, mely előtt 
a beteget saját kérelmére el akarták altatni. A  szobában 
több orvos volt jelen, kik közül Szánthó Bertalan dr. 
osztályfőorvos minden óvóintézkedést meg téve, megkezdte 
az altatást. Posselt cgyszere halotthalvány lett és elveszí
tette eszméletét, Az altatással azonnal, felhagytak, de ekkor 
már késő volt, mert a beteg kevéssel ezután meghalt. Az 
orvosok rögtön jelentést tettek a szerencsétlenségről 
Déván Ottó kir. ügyásznek, ki Rulyovszky Gusztáv vizs
gálóbíróval együtt Sassi László dr. törvényszéki orvossal, 
Frank Miksa dr. és Markó László dr. orvosok jelenlétében 
azonnal felboncoltatta a  holttestet, Ekkor megállapították, 
hogy a halál oka a sz ív  nagyfokú elzsirosodásából követ
kező szivszélhüdés volt s az orvosokat semmi mulasztás 
sem terheli,

Gőzsikló m int tehervonat. A  Tiszolc és 
Zolyom-Brézói hegyek közt épített hatalmas fogaskerekű 
vasutat e hónap 20-án a közforgalomnak adtákát. Ez 
az első fogaskerekű vasút hazánkban, a mely teher
szállításra van berendezve és emellett a személyszállítást 
is fogja közvetiteni. Kétségtelen, hogy már a jövő nyáron 
élénk lesz a turista-forgalom ezen a vidéken, mely olyan 
regényes szépségű, akár Svájc legszebb pontjai. A  szak
emberek is érdekkel nézhetik meg az uj vasutat, melynek 
mentén két vashid köti össze a gyönyörű völgyeket, még 
pedig egy 80 méter hosszú a régi erdőköz-nek nevezett 
részt, a másik 45 m. hosszú a Furmánec és Csertovási völ
gyeken át vezet. Ha vonalépitési rendszere teljesen beválik, 
akkor ugyanilyen fogaskerekű vasúttal fogják a közel 
jövőben összekötni Tiszolcot Muránynyal és Poprádot 
Dobsinával és a jégbarlanggal.

Vadászkalandok. Két vadászkalandról is ér
tesülünk. Csak az első végződött katasztrófával. Fibis

temesmegyei községben a minap Kendefi segédjegyző 
és Jergel Ferencz kovácsmester együtt mentek vad
disznólesbe a közelfekvő erdőségbe. Alkonyaikor Ken
defi elhagyta helyét s társa felé ment, a ki a homály
ban vadnak nézte s rálőtt. Kendefi holtan rogyott 
össze. A kovács rögtön a faluba sietett s maga jelen
tette be a bíróságnál a szerencsétlenséget.

Pályázatok. Ajánlkozások.
5971/1896. Ezen m. kir. erdőigazgatóság kerü

letében megüresedett egy III. osztályú famesteri 360 
frt, egy III. osztályú faraktárőri 250 frt, hét IV. osztá
lyú erdőőri egyenkint 240 frt és két erdőlegényi állo
más egyenkiut 150 frt évi bér és egyéb állományszerü 
illetményekkel pályázat nyittatik.

Az erdőőri állomásra pályázók az 1879. évi 
XXXI. törv.-cz. 37. §-ban követelt erdőőri szakvizsga 
letételét, és az állemerdészeti szolgálatba újonnan be
lépni kívánók ezenkívül ép, erős testalkatukat, különö
sen jó látó, halló és beszélő képességüket kincstári 
erdészeti orvos, megyei főorvos, vagy honvédtörzsorvos 
által kiállított bizonyitványnyal, valamint életkorukat 
és illetőségüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való tökéletes 
bírását okmányokkal igazolni tartoznak.

A famesteri állomásért folyamodók azt is tartoz
nak beigazolni, hogy a vizi, ut és polgári építkezésekre 
vonatkozó gyakorlati ismeretekkel bírnak, s képesek az 
építkezéseknek a megállapított tervek szerint való 
vezetésére.

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kérvények folyó 
évi deczember hó 10 -ig az alólirt m. kir. erdőigazga
tósághoz nyújtandók be.

Kolozsvárt, 1896. november hó 5-én.
M. kir.  e r dő i gazga t ós ág .

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

i —  ■ — «  3iA£.e>±c:i±eL± i^±c-L± íi^eL± .£i.±pL-k.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkiilözhetlen lapja 

a  számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintó' Méhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a .SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége. 

S ajtény , Csanádmegye.
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. x -

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az é le t és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  Üjaiersdorf 3fenrií{ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TAKSA
udvari egyenruha szállítók

güp** legújabb árjegyzéke. -IS i
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagyméltóságu földm ivelesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

ozégünK újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektői, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam. Szászsebes, 1896. November 29. 9-ik szám.

szak- ós társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak:

Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél évre . ............................... . 2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Va s á r n a p

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vágj’ annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Elkedvetlenedés.
Mikor valami munkához hozzá fogunk, 

annak kimenetele mindig attól függ, hogy jó 
kedvvel, lelkesedéssel végeztük-e azt, vagy 
pedig csak azért, hogy meg kellet tennünk, 
hogy magyarul fejezzem ki magamat, muszájból. 
Ha jó kedvvel, lelkesedéssel, igazi buzgósággal 
látunk hozzá teendőinkhez, ha úgy szólván bele 
éljük magunkat azokba, még a legnehezebb 
föladatokat is játszva oldjuk meg, a legnagyobb 
akadályokat is könnyen győzzük le s biztosak 
lehetünk benne, hogy munkánk sikerülni fog, 
hogy el fogjuk érni ama czélt, mely felé 
törekedtünk.

Minden ember elé vannak bizonyos föl
adatok tűzve, melyeket életében meg kell

oldania, melyeken egész életén keresztül 
munkálkodnia kell s ezek képezik az ember 
életének a pályáját. Gyakran már gyermekkor
ban jut az emberabba a kényszerhelyzetbe, hogy 
meg kell határoznia azt a pályát, melyen egész 
életén át haladni akar, hogy ennek révén nem 
csak önmagát föntartsa, de még embertársainak, 
hazájának is hasznára lehessen; hogy melyik 
legyen az a pálya, azt már a velünk született 
hajlamok szokták megmutatni, melyek ritkán 
csalnak meg, mert a természet külön-különféle 
hajlandóságokat olt az emberi testbe. Szeren
csés az, ki élete pályáját maga választhatja meg 
magának a saját hajlamai, a saját tudása szerint, 
de jaj annak, kire valamely hivatást rá kény
szerítenek s akarva nem akarva olyan életczélt

TÁRCZA.

A békebontó.
Porban született, mint a hogy már annyian por

ban születtek, a kiknek később a sors főivitte a dolgát. 
Bölcsője nem ringott fényes palotában, testét nem 
takarta selyem takaró, párnáját nem övezték finom 
brüsszeli csipkék, álomba nem ringatta drága pénzen 
fogadott dadák danája. Porban látta meg a napvilágot, 
por lett az ő legkedvesebb eleme.

Picziny lábacskái alig hogy megerősödtek annyira, 
hogy gyönge testét megbirták, már szűk lett neki a 
családi fészek; vágyai fölébredtek s vitték őt föltartóz- 
tathatlanul oda, hol legszívesebben tartózkodott, a 
— porba,

A gondos szülők minden szegénységük, minden 
egyszerűségűk mellett nem csak hogy ruházatára nagy 
gondot fordítottak, de jó nevelésére is súlyt fektettek

s igyekeztek ót különféle tudományokban kiképezni s 
éppen ez volt váló pontja életének.

Már serdületlen korában nagy mértékben volt 
benne kifejlődve az önállóságra való hajlam s szeretett 
a maga lábán járni, igyhát nem csoda, hogy mihama
rább kiragadta magát a gondos szülői karokból s nya
kába vette a nagy világot. Nem vitt magával egyebet, 
mint elegáns fekete ruháját és kitűnő rágó szerveit s 
azt a kiolthatatlan becsvágyat, hogy törik-szakad, de 
önerejéből fogja szerencséjét megalapítani s ott hagy
va mostani porlepte hazáját, egy szebb hazát fog 
magának keresni s ha olyat talál, mely igényeinek 
mindenben megfelel, ott fog megtelepedni s életét 
vígan élni.

Ment, mendegélt, sokáig barangolt különféle vidé
keken, mászkált hegyen, völgyön, bejárta a sik pusztát 
be a vadonok, az őserdők rengetegeit, de olyan helyre, 
a milyenre szive vágyott, csak nem akadt sehol.

Már-már reményét kezdte veszíteni, már szinte 
vissza akart térni oda, a honnan kiindult, midőn egy-
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kénytelen maga elé tűzni, mely természetének 
egyáltalán nem felel meg.

A példabeszéd azt tartja, hogy „egeret fog 
az, mit a macska ellik“ s a példabeszédnek 
legnagyobbrészt igaza is van, mert az életben 
sűrűn tapasztaljuk, hogy a gyermek leginkább 
atyja foglalkozását szereti elsajátítani s abban 
a körben szeret mozogni, melyben mozogni atyját 
látja. A hóhérság nagyon csúnya mesterség, 
mégis azt látjuk, hogy a hóhér gyermekei szi- 
vesenfolytatják atyjuk mesterségét, bár attól a 
kívüle álló egész világ undorral és megvetéssel 
fordul el. A dolog nagyon természetes; a mit 
az ember mindig maga előtt lát, a mihez már 
zsenge korában hozzá szokik, azt nem tartja 
idegenszerünek. A kínai ember nagyon termé
szetesnek találja azt, hogy a patkányhus kitűnő 
csemege, mig a magunkféle ember undorral 
fordul el tőle s a tengermellékiek ugyan csak 
furcsán nézhetnének ránk, ha látnák, hogy mi 
az ő kedvencz eledelüket, a tengeri pókot meg
vetjük, sőt már attól is rosszul leszünk, ha látjuk, 
hogy ő nagy élvezettel fogyasztja el.

A gyermekben tehát legnagyobbrészt azok 
a hajlandóságok vergődnek túlsúlyra, melyeket 
környezete oltott belé. A pap fia pap lesz, 
tanítóé tanító, kovácsé kovács, csak a mi 
nisteréből és generáliséból lesz ritkán minister 
vagy generális.

Az erdőőrök fiai legnagyobbrészt atyjuk 
nyomdokait követik s erdőőrökké lesznek.

Az erdőőr élete gyermeke szemében gyö
nyörű, szép élet. A megfontolás nélküli gyermek 
ész a kellemes oldalakat mint meglátja, de nem 
látja meg az árnyakat. Atyja már kicsinykorá
ban magával viszi őt az erdőre s itt a fogékony 
gyermekszív bámulatai telik el a természet nagy
szerűsége, annak folyton változó, de mindig egy
aránt megragadó szépségei fölött. Ő látja az 
erdőőriélet szép és más halandó által alig élvez
hető, vagy élvezett oldalait s ezek fogékony 
lelkét magukkal ragadják, szinte bilincsbe verik. 
Mikor meg az édes apa vadászataira is magával 
viszi gyermekét s ez vele együtt átéli a leg
gyönyörűbb, a páratlan izgalmakat, melyeket a 
vadászat nyújt, még harapófogóval sem tudnád 
kiragadni ennek varázsából. Az utczai pajtások 
vonzereje megszűnik, a szoba, játékszere nem 
kell, a könyv elheverhet a kuczkóban; neki az 
élete, a gyönyörűsége a szabad természet az ő 
páratlan szépségeivel. Azokat a barázdákat, 
melyeket az élet gondjai vonnak az atyja hom
lokára melyek azt idő előtt megvénitik, azt 
a benső tusakodást, mely éjjeli nyugalmát 
elrabolja, mely étvágyát elveszi, azokat a kínos 
családi jeleneteket, melyeket a szegénység 
szokott bevinni a családi tűzhelyhez s melyek 
megbontják a ház nyugalmát, azokat ő mind nem

szer egész véletlenül egy olyan birodalomba érkezett, 
minőre eddig még legmerészebb képzeletével sem mert 
álmodni. Valóságos tündérország volt az. Az egész 
vidéke gyönge hajnalpirban úszott s a legszebb völgyek 
és halmok váltogatták egymást s szinte kábító illat 
áradozott az egészen.

A mi vándorunk elkábult a nagy csodálkozástól; 
sok mindenféle vidéket bejárt már, de ilyen gyönörü- 
ségről álmodni sem mert; el is határozta rögtön, hogy 
itt fogja sátorfáját fölütni s itt éli le vigan, boldogan 
hátralévő napjait.

Mindjárt letelepedése után elhatározta hogy tanul
mányútra indul s bebarangolja uj hazáját, mit annál 
könnyebben tehetett, mert — mint már említettük — 
nőm hordott magával sok czókmókot s mint a tettek 
embere, nem is készülődött soká, hanem neki indult 
barangolásának.

Járt föl s alá hegyen völgyön, bejárta a sik 
pusztaságot, erdőt, csalitot egyaránt s tele tüdővel 
szívta magába a kábító illatot; nagyokat ugrott széles

jó kedvében s azt hitte, hogy ez a gyöngy élet örök
ké fog tartani.

A vidék, a merre járt, mindenütt pára könnyü- 
ségü fellegszerü fehér lepellel volt borítva, mely csön
des suhogással lebegett fölötte. Vándorunk hol ennek 
hajlásaiban bujkált, hol ismét leszált rendes útjára. 
Jól ment volna minilen, megmaradhatott volna örökké 
boldogságában, ha nem lett volna az a szerencsétlen 
természete, hogy bárhova került is, mindenütt első 
dolga volt összeférhetlen, marakodó természetével, csip
kedéseivel a békét, a nyugalmat megháboritani. Ha 
rósz dolga volt, ha ínséges napok jöttek rá, szépen 
meglapult s csendesen viselte magát, de ha sorsa 
jobbra fordult, ha gondoktól ment lett az élete, rósz 
természete azonnal fölülkerekedett s nem fért meg 
a bőrébe.

Uj házájában sem maradhatott soká nyugodtan, 
hanem megkezdte szokásos garázdálkodását s utoljára 
is ez szegte nyakát.

Volt ugyanis ennek a birodalomnak nagyon derék
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látja; az ö szemei előtt csak a nagy természet 
szépsége, annak varázsereje lebeg, mely egyedül 
képes az atya homlokának redöit is legalább 
rövid időre elsimítani s meg van győződve arról, 
hogy nincs szebb élet, nincs szebb hivatás mint 
az erdőőri.

Mi természetesebb, mint hogy az ilyen 
viszonyok között fölnövekedett gyermek egye
düli vagya erdőőrré lenni s alig várja tizen
hetedik életévének a betöltését, siet a szak
iskolába a szükséges elméleti tudományokat 
magába szedni (a gyakorlatira ilyen erdőőri 
csemetének nem igen van szüksége, mert azt 
már jóformán az anyatejjel szívta magába). A 
szakiskolába való bejutás nem is valami nehéz, 
mert előtanulmány nem kell hozzá sok és a két 
évi tanfolyam nem is valami költséges, mert 
hiszen a négy szakiskolának növendékei leg
nagyobb részben államköltségen vannak ellátva 
s kevés azok száma, kik saját költségükön 
mennek az iskolába, lévén az ilyenekre nézve 
elég költséges, a tanfolyam végzése után ki
látásba helyezett állás pedig nem valami túl
ságosan kecsegtető arra nézve, hogy vagyono
sabbak is kapjanak utána, a kormány pedig az 
államköltségeseknél lehetőleg figyelembe veszi 
és előnyben részesíti az erdészeti altisztek gyer
mekeit.

Ennek az intézkedésnek meg van külömben

a maga jó oldala, mert igy legalább gyakor
latilag már kiképzett egyedek jutnak az iskolába 
s erről az oldalról már kiképezve lévén, annál 
nagyobb szorgalommal eshetnek a tanulmányok 
elméleti r szének.

A szakiskolai tanfolyam ideje lassacskán 
lepereg s itt az ideje, hogy a végzett növendék 
szorgalmának gyümölcseit élvezze s alig van 
olyan, ki elmulasztaná már a szakiskolából folya
modni egyes hivatalokhoz állomásért s ez az 
időszak az, mikor életében úgyszólván az első 
csalódás éri, mely lerombolja az éjjeli őrségen 
olyan nagy gonddal épített légvárait s meg
ingatja reményét és bizalmát a jövőben.

Az erdőbirtokosok, úgy a kincstáriak, mint 
magánosok kapva kapnak ugyan rajta, hogy 
ilyen szakképzett ifjakat nyerhessenek meg 
szolgálatukba, de az a fizetés, a mit nekik 
adnak, rendszerint a nevetségességig csekély. 
Annak a fiatal embernek, ki eddig egész igye
kezetét kiképeztésére fordította, ki atyja sze
génysége folytán tanulmányait csak a leg
nagyobb nélkülözések mellett végezhette, kit 
a szülőiház alig tudott a legszükségesebb és 
nélkülözhetlen ruhanemüekkel ellátni, egy
szerre saját szárnyaira lesz eresztve. „Röpülj 
fiam, ha tudsz!" ezzel a biztatással indul neki 
az élet viszontagságainak, melyeket eddig vagy 
éppen nem, vagy csak hírből ismert. Az eddigi

uralkodója, kinek legfőbb gondja volt a békének és 
nyugalomnak a föntartása s ebben kitűnő szolgálatokat 
tett titkos rendőrsége és pompás fogdmegjei. Most is, 
hogy észrevette a betolakodott idegen illetlen maga
viseletét s féktelen garázdálkodását, nagy hirtelen ki
küldte Kacscsints és Pillants nevű titkos rendőreit a 
gonosztévő kipuhatolására.

A két hű szolga nem is késedelmezett soká, ha
nem rögtön neki indult a nyomozásnak, lámpafénnyel 
erősen fölfegyverkezve. Figyelmesen fölkutattak min
den zeget, zugot, nem kerülte el figyelmüket a leg- 
elrejtettebb búvóhely sem.

A békebontó nagy hirtelen észrevette az ellene 
megindult hajszát s mint ki vesztét érzi, kétségbeeset
ten száguldott ide-oda s utoljára is nagy elszántsággal 
bemenekült a birodalom fölött elterülő fellegek közé s 
ott húzódott meg csöndesen egy elrejtett zugban.

De nem azért hivták ám a kiküldött detektiveket 
Kacscsintsnak és Pillantsnak, hogy őket ilyen haszon
talan szeleburdi orruknál fogva vezesse. A mi más

nak órák fáradalmaiba került volna, azt ők egy pil
lanat alatt fölkutatták s igy nem csoda, hogy a béke
bontót is mihamarább megpillantották rejtekében. Ők 
maguk nem foghatták ugyan meg, de hiszen erre nem 
is volt szükség, mert mire valő akkor az államrendőr- 
seg másik ágazata, a fogdmegek ? A detektívek nyom
ban értesítették ezeket fölfedezésükről s fölhívták 
kötelességük teljesítésére.

A fogdmegek testületének két kiváló s nagy 
gyakorlottsággal biró tagja, névszerint a „Hüvelyk” és 
a „Mutató” miután torkukat kissé megnedvesitették, 
azonnal neki is indultak az exekucziónak. Nem telt 
el egy pillanat s a békebontó urfi már érezte kemény 
ölelésüket, melybe csak úgy ropogtak minden csontjai. 
Örömest kiabált volna segítség után, szívesen könyör- 
gott volna kegyelemért, de a rajta erőt vett halálféle
lem nem engedte szóhoz jutni.

A lágyabb szivü Mutató már meg is elégelte vol
na a delikvens megkinoztatását s megvetőleg lökte el 
magától, de nem igy Hüvelyk, kiben a vérszomjas 
hajlam kerekedett fölül.
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gondnélküli élet megszűnik s ott, hol az ifjúság 
sima üdeségének kellene honolni, megjelenik 
a gondszántotta barázda, hogy azután egy hosszú 
életen át többé el ne tűnjék, hanem évről évre 
újabb és újabb testvérekhez jutva, birodalmával 
folytan terjeszkedjék.

A saját gyönge szárnyaira eresztett ifjú 
már pályája kezdetén megismerkedik a nyo
morral, az Ínséggel; a kapott csekély 40—50 
krajczárnyi napidijjal, vagy valamely erdő- 
legényi javadalmazással nem tud mit csinálni. 
A szakiskolában ugyan megnyaggatták a külön
féle köbözési és henger- és még Isten tudja, 
hogy milyen táblákkal, de olyat nem tanítottak 
neki, mely megmutatná, hogyan kell kapott 
csekély jövedelméből a követelő ifjú gyomort 
kielégíteni, tisztességesen ruházkodni, e mellett 
pedig még az ifjúság egyéb ártatlan, alig nél
külözhető, de mégis költséges örömeiben részt 
venni. A szülők segítségére nem támaszkod- 
hatik, mert azok maguk is eleget küzdenek 
az élet viszontagságaival, a szegénység szülte 
különféle szörnyetegekkel és még talán a ki
sebb testvérek egész raja vár arra a falatra, 
mit a szülők szájuktól megvonnak.

Szép reményekkel, örömrepesve röppent 
ki az életbe, de szárnyai vajmi hamar ellankad
nak; a jó kedv, az ügybuzgalom, a lelkesedés, 
mind háttérbe szorulnak s előtérbe lép az el-

Az összetörött, összezúzott s magával tehetetlenül 
ott fetrengő szerencsétlennek ádáz dühhel neki rontott 
s pánczélövezte testének egész súlyával rá nehezedett.

Egy alig hallható lágy sóhaj . . . egy roppanás 
s megszűnt élni a . . . szegény kis bolha.

SEBES-SZÁSZ.

A róka m eg a farkas.
Mutatvány az „Állatok Védelme* czimii havi folyóiratból.

Megéhezett a róka és járt-kelt mindenfelé az 
erdőben, hátha találna valahol valami ennivalót. Egy
szerre csak meglát egy nagy darab húst.

De meglátott ám egyebet is. A hús hurokban 
volt benne, a hurok pedig egy földig lehajtott faág 
végére volt kötve. Mindjárt tudta, hogy a húst csak 
azért tették oda, hogy valami vadállatot hurokra csal
janak vele.

Már ilyen húsból nem kér! De nagyon éhes volt 
szegény feje, hát csak állt, állt ott és égnek fordított

kedvetlenedés. Az életet nyűgnek, a reá mért 
kötelességeket tehernek tartja s dolgait csak 
immel-ámmal végzi, annyival inkább, mert nincs 
kilátása jobb sorsra legalább addig, miga24-ik 
életévet, tudnillik azt az életkort el nem éri, 
melyben már erdőőrré is lehet; az még szer- 
rencsés, a kit besoroznak s igy legalább ka
tonáskodásának idejére megszabadul az ilyen 
átmeneti állás kellemetlenségeitől.

A hivatáshoz való kedv, a buzgóság, a lel
kesedés tehát már a pálya kezdetén, tehát akkor 
mikor virágjában kellenne lene, oda van s 
helyet ad a muszájnak. A fiatal jelölt végezi 
ugyan a reá bízottakat, de csak úgy, hogy 
éppen neve legyen munkálkodásának, azzal, 
hogy lesz-e eredménye is, nem sokat törődik, 
arra pedig, hogy önkényt, saját jószántából 
tegyen valamit, alig van eset. Ez a nembá- 
nomság ezután sokszor második természetté 
válik s megmarad az egész életen át, nem 
csekély ártalmára és hátrányára az erdészet 
fontos ügyének.

A bajon nagyon könnyű volna segíteni s 
a segítség elenyészöleg csekély anyagi áldo
zattal járna akár a kincstár, akár bármely más 
erdőbirtokos részéről, mert hiszen egy szegény
ségben fölnövekedett, a nélkülözésekhez már 
gyermekkorától hozászokott fiatal ember igényei 
olyan szerények, hogy nagyon kevéssel kielé-

szemmel gondololkodott, hogyan lehetne azt a húst 
mégis megkaparintani.

A mint javában gondolkodik, arra kullog a farkas,
— Mit csinálsz, róka koma!
— Égbe nézek, imádkozom, farkas koma.
— Ejnye, hát abból a húsból ott miért nem eszel ?
— Hogy is kérdezhetsz ilyent, farkas koma! Hát 

nem tudod, hogy ma nagypéntek van?
— Nagypéntek? Törődöm is én nagypéntekkel, 

ón bizony megeszem!
Avval odamegy a farkas a húshoz, ránczigálja, a 

feje belekerül a hurokba, az ág föllcsattan, viszi íöl 
magával a farkast, a hús meg szépen lent marad a 
földön.

Egyébb se kellett a rókának, oda a húshoz és 
nagyban falatozik belőle. Látja a fölpeczkelt farkas, 
mit csinál a róka és keserves sírásban leszól hozzá:

— Róka koma, róka koma, ’iszen ma nagypén
tek van.

—• Sebaj farkas koma. Most már te nézzél az 
égbe, neked van nagypénteked.

Avval jóízűen, nagy csámcsogva megette a nagy 
darab húst.
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githetők. Nem szükséges az, hogy a pályájuk 
küszöbén álló ifjaknak módot nyújtsunk a dor
bézolásra, tivornyára, elég annyi ha tisztessé
ges megélhetésüket biztosítjuk s ez által elejét 
vesszük elkedvetlenedésének s igyekezetét a 
hasznos és jó felé tereljük.

Az okos gazda gondot vet arra, hogy 
igavonója jól legyen ápolva de azután hasz
nát is látja munkájának. Szakiskolázott.

A kiállítás kitüntetettjei.
Múlt számunkban megemlékeztünk volt arról, hogy 

az országos ezredéves kiállításnál kitüntetettek név
jegyzéke nyilvánnosságra került s Ígéretet tettünk, hogy 
— lapunk szűk tere miatt a teljes névsort nem közöl
hetvén — legalább a kitüntetésben részesült erdészeti 
altisztek neveit fogjuk közölni. ígéretünknek eleget 
teendő, az alábbiakban adjuk a névsort, valamint az 
érdemet, mellyel az illetők a kitüntetésre rászolgáltak. 

Elismerő oklevelet nyertek:
Dobry József m. kir. erdőőr, Turócz-Szklénón 

hasznos javításért.
Közreműködők érmét nyerték:
Bakay Ignácz m. kir. főerdőőr a mármaros-szigeti 

erdőigazgatóságnál sikeres fáradozásért; Bayer István 
vadász Nádasdy Ferencz grófnál sikeres fáradozásért; 
Dlhos András gerebmester Beszterczebányán sikeres 
fáradozásért; Gondos Alajos m. kir. főerdőőr a már- 
marosszigeti erdőigazgatóságnál sikeres fáradozásért; 
Gyöngyösi József m. kir. főerdőőr a vadászerdei szak
szakiskolánál jó munkáért; Grosz Péter m. kir. erdőőr 
a gödöllői erdőhivatalnál jó munkáért; Hoffer Balázs 
m. kir. famester Beszterczebányán sikeres fáradozásért; 
Horbász Vincze kincstári munkás a bustyaházai erdő- 
hivatalnál szakszerű javításért; Lehner Gyula m. kir. 
famester a soóvári erdőhivatalnál sikeres munkásságért; 
Murgács János erdőszolga Beszterczebányán sikeres 
fáradozásért; Müller József uradalmi erdőőr Frigyes 
főherczeg béllyei uradalmában sikeres fáradozásért; 
Novotny Henrik uradalmi fővadász a pannonhalmi fő
apátságnál sikerdus munkásságért; Piánk János munka
vezető a zágrábi erdőigazgatóságnál sikeres fáradozás
ért; Reiszenbüchler Róbert m. kir. famester a bustya
házai erdőhivatalnál sikeres fáradozásért; Rukovansky 
Ferencz m. kir. erdőőr a vinkovczei főerdőhivatalnál 
sikeres fáradozásért; Sehirmer István uradalmi erdőőr 
Frigyes főherczeg béllyei uradalmában sikeres fára
dozásért; Szuszta János m. kir. erdőőr az ungvári 
főerdőhivatalnál sikeres fáradozásért.

A mint a névsorból látni, elég szép számban let
tek derék erdészeti altisztjeink buzgóságukért és fára
dozásukért a jól megérdemelt kitüntetésben részesítve, 
de ezzel korán sem akarjuk azt mondani, hogy csak

ezek lettek volna azok, kik a kiállítás erdészeti és 
vadászati osztályának sikerén fáradoztak, sőt bizton 
merjük állítani, hogy sokan, nagyon sokan vannak 
olyanok, kik — bár megérdemelték volna — a név
sorban nem találhatók. A mellőzésnek egyszerű oka 
az, hogy az ilyen buzgólkodók nevei akár feledékeny- 
ségből, akár más bármi oknál fogva fólöttes hatóságuk 
által a kiállítási bizottsággal közölve nem lettek. Ver
senyen kivül az összes erdőhatóságok részt vettek 
tárgyaikkal a kiállításon s mondanunk is fölösleges, 
hogy az ezek által kiállított tárgyak gyűjtésében az 
altiszteknek oroszlánrészük volt. Igaz, hogy az ilyen 
kitüntetés olcsó dicsőség, de még is jól esik az ember
nek, ha buzgólkodását bármily csekély elismerés éri 
s kitűnő ösztönül szolgál a további buzgólkodásra. Egy 
pár tollvonás elég lett volna arra, hogy nagy örömet 
szerezzen olyanoknak kiknek egyébként az örömöket 
az élet csak mostoha kézzel osztogatja.

A kitüntetéseknél látjuk, hogy Dobry József kar
társunk hasznos javításért lett kitüntetve, de nem tud
juk, hogy milyenért. Mint lapunk jó barátját, itt 
nyilvánosan kérjük őt föl, hogy kitüntetésben részesí
tett találmányának mibenlétét ne tartsa vissza magá
nak, hanem hasznos okulásra ismertesse azt meg kar
társaival is. Lapunk nagy hálával fog neki adózni, 
ha erre a czélra hasábjait igénybe veszi.

Ne rejtsük a világosságot a véka alá, hanem 
tegyük az asztalra, hogy fényijén mindeneknek!

Felhívás az erdőbirtokosokhoz.
Azok az erdőbirtokosok, kik kopár és futóhomok 

területek beerdősitése végett a jövő 1897. évben az 
állam részéről csemetékben ingyen részesülni kíván
nak, fölhivatnak, hogy ebbeli, 50 krajcáros bélyeggel 
ellátott folyamodványaikat, annak megjelölésével hogy 
mely község határában, hány kát. hold nagyságú, mely 
talajnemhez tartozó területet, mely fajból való és hány 
éves csemetékkel óhajtanak beültetni, továbbá, hogy a 
csemeték müy czim alatt, mely vasúti állomásra és a 
jövő év tavaszán avagy őszén küldenőkk-e a folya
modó lakhelyének pontos megjelölése mellett az illető 
kerületi királyi erdőfelügyelőségnél, legkésőbb ez évi 
december hó végéig adják be, mivel később beérkező 
folyamodványok figyelembe nem vétetnek. A kopár 
területek erdősitésére adandó csemeték termelési, ki
emelési, csomagolási, s a vasúthoz való szállítási költ
ségeit az állam fedezi és csupán a gyorsáruk szerinti 
szállítási dijat, melyre nézve a hazai vasutak mérsék
lést engedélyeztek, viselik az átvétel alkalmával a 
jelentkezett erdőbirtokos. Figyelmeztetnek egyúttal az 
erdőbirtokosok, hogy a menynyiben a rendelkezésre 
álló esete mennyiség megengedi a vágás területek 
felújításához is fognak adományoztatni csemeték; 
még pedig azon kis- és középbirtokosok részére,
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kik kis terjedelmű és csekélyebb jövedelmezőségű 
erdejük fentartásásához szükséges csemetéket a saját 
területükön és költségükön termelni nem képesek, ép 
úgy mint, a kopár területek erdősitésére ingyen.

A nagyvilágból.
Olaszország végre megkötötte a békét Abyssinia 

királyával, Menelikkel. A fenkölt szellemű afrikai 
fejelem nem élt vissza a győző jogával, hanem módot 
nyújtott a megalázott európai hatalomnak a tisztességes 
viszavonulásra. A foglyokat mind szabadon bocsátotta 
s csak birodalma határainak épségben maradását bizto
sította magának a jövőre nézve. Az ügy ilyen sima 
lebonyolítására nagy befolyással volt a pápa köz
ben járása, mely nagy benyomást tett a hitbuzgó 
Menelikre.

Törökország még mindig vivja a haláltusát. Utóbbi 
időben erősen kezd fegyverkezni, mint ha háborúra 
készülődnék. Nem lehetetlen, hogy az európai hatal
mak nemsokára egyetértőleg gyámságuk alá veszik s 
úgy bel mint pénzügyeit ők fogják intézni és kezelni.

Az osztrák képviselőházban erős támadások hang
zottak el kormányunk ellen kivált a legutóbbi képvi
selő választásokért, melyeket ott nem tartanak törvé
nyesen keresztülvitteknek, hanem azt állítják hogy a 
kormány a többségét csak erőszakkal és vesztegetéssel 
tudta magának biztosítani. Ennek alapján követelték 
az osztrák képviselők, hogy kormányuk mondja föl a 
Magyarországgal fónálló szerdődést, mit a kormány 
meg is ígért.

A mi országgyűlésünket is megnyitotta ő felsége 
a király a szokásos ünnepségek kíséretében. Az ország
gyűlés nálunk is zajosan fog megindulni, mert már a 
kezdetén tárgyalás alá fognak jönni a kérvénnyel meg
támadott választások. A legjobban megfogyatkozott 
Ugron-párt most tevékenységét a nép közé akarja vin
ni s erősen bizik, hogy elvei igy diadalra fognak jutni.

A kincstári erdészeti altisztek lakpénze is úgy 
látszik rendezve lesz az 1893 évi IV. törvényczikk 
értelmében, mely szerint a természetes lakással nem 
bírók lakpénze tartózkodási helyük viszonyaihoz mértten 
50, 60, 70 és 100 forint s igy megszűnik végre a fize
tési százalék alkalmazásának a helytelensége. A szász- 
sebesi m. kir erdőhivatal alkalmazottjai f. ó. október 
hó 1 -től már e szerint a törvény szerint kapják lak
pénz illetményüket.

Különfélék.
Erdészeti zsebnaptár. Az országos erdészeti 

egyesület kiadásában megjenő „Erdészeti zsebnaptár* 
megjelent már s kapható a nevezett egyesületnél 1  frt 
50 krért. Az egyesület szegény sorsú kincstári altisz
teknek (vannak másfélék is ? Szerk.) 1 forintnyi leszál

lított áron adja. Hónapo kelött intéztünk beadványt az 
országos érd. egyesülethez, kérve, hogy naptárát ne 
csak a kincstárnál, de más uradalmaknál alkalmazott 
altiszteknek is tegye ármérséklés utján hozzáférhetővé 
s kaptunk is onnan fölhívást, hogy az árra nézve ja
vaslatot tegyünk s daczára annak, hogy ezt nyomban 
meg is tettük, határozathoz még nem jutottunk. Mint
ha a megyei, községi s más magán uradalmi erdészeti 
altisztek nem állanának éppen úgy az erdészet szolgá
latában, mint a kincstáriak! Vagy talán ezek jobb mód
ban vannak s nincsenek a kedvezményre rászorulva?

Uj n a p tá rak . A könyvpiaczok ilyenkor el van
nak árasztva uj naptárakkal. Szerkesztőségünkben 
halomszámra hevernek a különféle kiadványok. Az 
egyik a „Magyar földművelők naptára", mely gazdag 
szépirodalmi tartalma mellett nagyon hasznos rovatokat 
tartalmaz mindenki, de kivált a földmiveléssel és állat- 
tenyésztéssel foglalkozók részére. Nagyon praktikusan 
tárgyalja a ló, szarvasmarha és juh életkora megis
merésének a módját Külön mutató táblákban tárgy 
alja a különféle gazdasági állatok ellési idejét; más 
táblázatok a vetemények és napszámok nyilvántartá
sára szolgálnak s egy pár lapot emlékeztetőnek hasz-

idők nyilvántartására. Kiadta az „Athenaeum* könyv
kiadó vállalat Budapesten. A másik ismertésre és 
ajánlatra méltó a már 38-ik évfolyamot ért „Közhasz
nú erdélyi képes naptár*, melyet Kolozsvárt Stein 
János egyetemi könvkereskedő ad ki. A gazdag szép- 
irodalmi rósz mellett bővölködik számos kaczagtató 
illustrált adomával. A vásári részben tárgyalja az 
összes erdélyi és szilágy-megyei vásárok pontos határ
idejét s igy kivált olyanokra nézve nélkülözhetlen, kik 
Erdély vásárait látogatják. Mindkét naptár ára 30 kr.

A szerelem nem mosogató ruha, legalább 
ezt látszik bizonyítani D on C a r l o s  spanyol trón- 
követelő, leánya Elvira infánsnőnek az esete kinek erei
ben nem csak királyi de egyúttal tüzes vér is esörgedéz, 
A már 25 éves leány úgy látszik ráunt a párta vise
lésére s egy szép napon s érzékeny búcsú után a 
kapufélfától odább álott egy Folchi nevű festővel, ki 
külömben feleséges ember. A szökevények valami 
csöndes helyen élvezik most a mézesheteket, a fel
bőszült apa pedig kiátkozta a magáról megfeledke
zett leányát

Az orleansi herceg vadászatai. Fülöp or- 
leansi herceg igen vígan és kedvesen töltötte mézes
heteinek néhány napját magyar földön, a kisjenői 
határban, fenséges apósának uradalmában. Napokon át 
vadászgatott az uradalom tisztjeivel s a környék nemes 
uraival. Vadat űzve, szólben-esőben az ágyai, bánkuti, 
solymosi vadászterületén, ott volt folytonosan oldala 
mellett hitvese Mária-Dorottya királykisasszony. Az 
orleansi herceg hozatott magának Pankotáról ötven 
forintért egy' hamisítatlan cifra szűrt, a vállára vetette

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 71.

s úgy járta a vadászterületet. Nagy volt az öröme, a 
mikor a cifra szűr virágos diszitései közt a tulipán 
mellett megtalálta a liliomot. Le sem akarta többé 
vetni az ékes ruhadarabot, a melyhez fogható kedves 
palást még nem díszített királyi vállat. Aztán elővett 
egy ügyes tajték makrapipát, virággal himes sallangos 
dohányzacskót. A pipát megtömte, a sallangon ott 
fityegett az acél, kova is akadt, meg tapló is, azzal 
tüzet csiholt és szűz magyar dohány füstjét eregette 
a levegőbe. Nincs ennél jobb dolog a világon. Alcsu- 
ton tanulta, szeretetreméltó kedvességgel szóba állott 
a tisztekkel, kisbirtokosokkal, sőt a hajtókkal is s min
denkihez volt néhány meleg szava. Fenséges hitvese 
ott állott, ott járt az oldala mellett: ő volt a magyar 
tolmács. Három nap alatt Fülöp herceg már egész 
sereg magyar szót elsajátított. Ha a vadászatban ki
fáradtak, előállottak az emberek és sátort ütöttek. Nem 
valami selyemből, bársonyból való csipkediszes, rojtos 
sátort, hanem amolyan egyszerű halász sátort, fehér 
lenvászonból, a tetejébe odatüztek egy bokrétát kései 
erdei virágból s meg volt a üirályi palota. A sátor 
előtt tüzet raktak, a szolgafára fölakasztották a bográr- 
csot, piros tüzuyelvek körüllobogták s a szépséges 
királyi hitves kékcsikols fehér kötőt kötött a derekához 
s odaállott a bográcshoz megkeverni fakanállal a 
gulyáshust, meg a paprikás pörköltet s megnézni, váj
jon akkurátusán készül-e a túrós csusza ? Máskor meg 
a fenséges pár egymás mellett lecsücsült a tűzhöz egy 
vadonat uj subára és pirítos kenyérre sütöttek nyárson 
vékony szalonét. Ha a pompás királyi idillnek végét 
szakasztották s más tanya felé tartottak: akkor a sá
tort fóllobbantották. Lángja utánuk piroslott, a mint 
tovább mentek. Talán hétfőn, kedden utaznak el Kis- 
Jenőről és csütörtökön érkeznek Brüsszelbe.

A m erikai fogadások. Az észak-amerikaiak nagy 
napja elmúlt s ezzel lejárt az a sok fogadás is, a melyet 
az ellenséges pártok a választás előtt tettek. Némelyek 
természetesen ujjongnak örömükben, mások pedig jaj- 
veszékelnek és savanyu arcot vágnak. Szinte hihetetlen, 
hogy milyen izetlen és képtelen foggadásokat tettek Egy 
vesztes Newyorktól San-Franciscoig való utat négykézláb 
tartozik megtenni stb. Nagyon érdekes William Corbus 
indianai lakos esete is. Ennek az embernek gyönyörű szép 
felesége — volt. Föltette a fogadásra és elvesztette. A 
boldog nyerő George Barneth, Mac Kinley-párti legény
ember, a ki a szép asszony ellenében hétemeletes házába 
fogadott. De úgy látszik, hogy utólag megijedt hőn óhaj
tott nyereségétől, mert vonakodik átvenni a fiatal aszonyt, 
a ki időközben halálosan beleszeretett. A  vesztes férj 
viszont minden áron fizetni akar, s minthogy Amerikában 
semmi sem könnyebb a válásnál — Chicagóban elintézik, 
miközben a felek rá várnak — a menyecske átköltözésének 
csakis Barneth ur nagylelkűsége áll útjában. — Egy 
newjerseybeli farmer is követett el efféle ostobaságot. 
Annyira bízott abban, hogy a nagy Bryan meg fogja 
hozni Amerikának az ezüst arany-korát, hogy egy Ira

Martin nevű szegény fiatal embernek fogadásra ajánlotta 
egyetlen leányát. A fiatal ember megnyerte a fogadását, 
a derék farmer kétségbe van esve kettős veszteségén, mert 
elnöke is, leánya is fuccs ! Mulatságos egy chicagói házas
párnak a fogadása is. A féri Mac Kinleyre, az asszony 
pedik természetesen a zcsinos fiatal Bryanre fogadott. A 
veszáes fél arra kötelezte magát, hagy az összes házi teen
dőket cseléd nélkül fogja végezni, s hogy i8é/-ben az 1896- 
ik évi diva szerint fog öltözködni. A szegény asszony 
kétségbe van esve!

Megszöktetett menyasszony. Híres szépség 
volt Szent-Tamáson Crnits Miléna. Sok legény bolondult 
utána, de ő hűségesen megvárta a kedvesét, Szilajd- 
zsin Alexát, aki október elején került haza a katona
sorból. A legény, amint haza érkezett annak rendje és 
módja szerint megkérte a szép Miléna kezét; az öre
gek azonban nem akartak a házasságba beleegyezni. 
A fiatal pár kétségbe volt esve s ilyen helyzetben el
határozták, hogy a Szilajdzsin legény megszökteti Miléna 
leányzót. A minap — szép holdas este volt — a legény 
két jó lovat fogott a kocsijába s igy állt oda a Crnit- 
sék portája elé. A jel három élés fütty volt, amely 
elhangzott, de a szép Miléna csak nem akart kijönni. 
Szilajdzsin várt egy darábig s aztán bement a portára 
s ott az öregek rátámadtak, hogy megszöktette a lányt. 
Nagy volt azután az álmélkodás, mikor kiderült, hogy 
Alexa helyett valami más szerelmes legény szöktette 
meg a szép Milénát, akinek egy hét óta nyoma veszett.

Felelős szerkesztő és- lapkiadó tulajdonos: 
Podh.rad.szky Em il.

inwm w  —  » iá* Aai a atoia* cl A
Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége.

S ajtény , Csanádmegye.

Egy tisztességes családból való becsületes ifjút 
veszek föl tanoncznak vegyes kereskedésembe. Az 
Erdélyben divó három nyelvet (magyar, német, román) 
bírók előnyben részesülnek.

Ajánlatok alulirt czimemre küldendők:
ifj. K rum p N ándor, kereskedő, 

Kudsir. (Hunyad. vármegye).
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSÍTÓ-INTÉZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN, xr-

A laptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iztosítá st: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az é le t és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ÍBaiersdorf Bfenri^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

p|P* legújabb árjegyzéke, -tp i
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagyméltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisteriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

ozégtlnhL újólag megtoizatott
a nagytekintettl erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ......................... ..... 2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á rnap

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Fam esteri állások.
Az erdők kihasználásának egyik főfeltétele, 

hogy az azokban található fatömeget kiszállít
hassuk. Nem minden erdő közelíthető meg 
szekérrel, sőt mondhatni, hogy nagyobb az az 
erdőterület hazánkban, melyről a tengelyen való 
szállítás teljesen lehetetlen, mert mint álta
lánosan tudva van, erdeink legnagyobb része 
magas hegyeken terül el. Ilyen helyeken az
után módokat kell keresni, hogy a természet 
által ott nyújtott mérhetlen kincseket kiaknáz
hassuk. Legkönnyebb ezt elérni ott, hol ismét 
maga a természet jön segítségünkre s módot 
nyújt a fának vizen való leszállítására. Igaz, 
hogy a vizen úsztatott fa sokat vészit értéké

ből, de hát a szállítás maga aránylag véve ismét 
annyival olcsóbb.

De nem elég az, hogy vizünk legyen, mert 
annak folyása gyakran olyan szabálytalan, hogy 
különféle berendezések, meder és part szabályo
zások nélkül alig lehetne czélszerüen fölhasz
nálni. Szükségesek különféle építkezések, zsili
pek, gátak, duzzasztók stb., jezek azonban czé- 
luknak csak akkor felelhetnek meg, ha minden 
tekintetben kifogástalanul vannak szerkesztve.

A famesterek hivatása az, hogy az ilyen 
építkezéseket vezessék, az azokkal foglalkozó 
munkásokat útbaigazításokkal lássák el s ügyel
jenek arra, hogy ezek dolgukat jól végezzék. 
Szükséges ez a szakszerű felügyelet annyival 
inkább, mivel a legcsekélyebb hiba haszontalanná

TÁRCZA.
-------}Oí-------

Erdőőri kalam itások.
(Levél a szerkesztőhöz.)

Bisztratelep 1886 november 21.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

A kies Erdély határán Románia felé terülő hava
sok egyik kincstári telepén, melyet az isteni gondvise
lés és a magas államkincstár lakásomul kijelölt, Írom 
ezt a firkát. Tetszik tudni, hogy az irás nem mester
ségem, inkább szeretem én a védelmemre bízott szép 
havasi fenyveseket mászni, azokban a nemes vadat 
űzni, duvad után leselkedni, erdőtolvajt nyakon csípni. 
Igaz, hogy ezek mind nehezebb mesterségek, mint toll
szárat rágni, tintát nyalni, de hát én még is jobb sze
retem. Hiába, másnak a pap, de már nekem inkább 
csak a papné, de még leginkább a — leánya.

Hogy most mégis neki fohászkodtam az irás ke
serves mesterségének s hogy ez által becses lapja egy 
kis kézirathoz jut, ha ugyan irkám megérdemli a nyom
da festéket — azt tisztelt szerkesztő ur első sorban 
a — tehenemnek köszönheti, melynek immár dél óta 
sötét estig várom az ellését, várom, várom, de hiá
ba várom*

Egyedül ülök szobámban s bodor füstöket erege
tek pipámból és szürcsölöm a rum híjával szűkölködő 
teámat. Másokat talán meggyőzhetném arról, hogy 
azért iszom igy, mert tagja vagyok a mértékletességi 
egyesületnek s igy a szeszes italokat ki nem állhatom, 
de szerkesztő barátom uram fejéhez ilyen otromba s 
kézzel fogható hazugságot vágni még sem merek, mert 
hiszen jól ismer s utoljára az én fejem fájdulna meg 
attól a mosástól, a melyben részesitene. Teszem azt

* Nagyon szépen köszönjük a tehén késedelmezését, ez 
által jutva igen szívesen vett soraihoz; kérjük neki megmon
dani, hogy jövő nyári fölrándulás alkalmával a hálás szerkesztő 
visz majd föl neki egy kis — nyalató sót. S z e r k e s z t ő .
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teheti az egész költséges fáradozást, mérhetlen 
károkat okozva ez által az erdő tulajdonosának.

Föltétlenül szükséges tehát, hogy a fa
mester kivált az ács és faragó mesterségben 
jártasságai birjon, hogy igy a szükséges munká
latoknak nem csak az elméleti, de a gyakorlati 
részével is tisztában legyen.

Ez azonban még mindig nem elégséges egy 
famesternek, mert nem csak az itt elősorolt 
építkezéseknél van hivatva közreműködni, ha
nem ugyanezt kell tennie lakóházak, hidak s 
hasonlók építésénél is, szükséges tehát, hogy 
a kömives, asztalos, cserépfedő mesterségéhez 
is értsen, e mellett pedig megkívánják tőle, 
hogy a munkát ne csak á kezébe adott tervek 
szerint tudja végeztetni, hanem hogy ilyen 
terveket maga is tudjon készíteni. Itt van tehát 
előttünk egy olyan ember, a ki kicsiben való
ságos építőmérnök, vagy még jobban mondva 
ezermester.

Az újabban famesteri állásokra kiirt pályá
zatok szerkezete meggyőz arról mindenkit, 
hogy a fentiekben igazságunk van, mert mind
egyikben ott látjuk — mint teszen azt a leg
utóbb közlőit kolozsvári erdőigazgatósági pály
ázati hirdetményben — a kikötést, hogy: „A 
famesteri állomásért folyamodók azt is tartoz
nak beigazolni, hogy a vizi-, ut- és polgári-épít
kezésekre vonatkozó gyakorlati ismeretekkel

egyszerűen abból az egyszerű okból, mert hogy oda 
lent jártam a minap a szerkesztőségünk városában, 
egyszerűen elfelelejtettem rumot venni, nem azért 
ugyan, hogy nem jutott volna eszembe, hanem inkább 
azért mert mire a feleségemmel nagy gonddal össze
állított listának ehhez a pontjához értem, minden 
egyebem volt, csak pénzem nem.

Tetszik tudni, leginkább azért jártam lenn a vá
rosban, mert ime nyakunkon a tél s a gyermekek a 
nyári czipőjüket (melyet még a bába subiczkolt fürösztő 
vízzel) kellett télivel kicserélni. Ugyan kedves szerkesz
tő ur, vallja meg nekem igaz lelkére, hogy volt-e valaha 
kir. erdőőr (az is csak a kicsinyéből) s volt-e önnek 
akkor féltuczat gyermeke s van-é fogalma arról mit 
tesz az: egyszerre nyolcz pár lábbelit bevásárolni? 
Tetszik tudni, menyi bőr kell ennyi csizma és czipő 
előállításához? Karthágó város híres meglapitója csak 
annyi helyet kért a maga számára, a mennyit egy 
bivolybőrrel bekeríthet s szerzett is ilyen módon szép 
dominimuot, mert a bőrt vékony szíjakra hasogatta s

birnak s képesek az építkezéseknek a meg
állapított tervek szerint való vezetésére". Ter
mészetes, hogy azonkívül a famesternek az 
errdőőri szakvizsga letételét igazoló bizonyít
vánnyal is kell rendelkeznie.

Kérdés már most, hogy az ilyen követel
ményeknek mindenben megfelelő szakembert 
hol lehet találni?

Olyan iskola, hol ezeket mind el lehetne 
sajátítani, nincs s igy az, ki erre a pályára 
készül, kénytelen előbb a szükséges mester
ségeket megtanulni s azután szedni még magába 
az errdőőri tudományokat.

A kincstári famesteri állásokkal rend
szeresített fizetés ismeretes: 360 frt, 420 frt és 
480 frt, ezen kívül még a 36 ürm. tűzifából, 
4 hold földilletményből s lakásból álló mellék
illetmények.

A mint látni, ez a javadalmazás nem olyan 
fényes, hogy az annyi különféle ismeretekkel 
biró egyének az ilyen állásokra valami erősen 
kapaszkodnának, annyival inkább mert a ma
gasabb fokozatokba csak évek múltán, fokoza
tos előléptetéssel lehet jutni s gyakran egy 
egész életen át kell várakozni a magasabb 
fizetéssel járó hely megüresedésére.

Innen van azután, hogy az egyes hivatalok 
vagy éppen nem kapnak igazi szakértelemmel 
biró famestereket, vagy pedig talán kapnak

igy elég nagy kört kanyarithatott be vele: no lelkemre 
mondhatom, hogy ha az én házam népe lábbelijét ha
sogatta volna föl, birodalma határait szépen kiterjeszt
hette volna. Csak dióra egy jó vékára lenne szükségem, 
ha Mikulás napján minden gyermekem lábbelijét meg
tölteni akarnám, de miután ennyi sokra nem tellik, 
feles számú gubacsot vegyitek közéje s azután később 
nagy óvatosan visszacsenegetem, hogy lakmározáskor 
ne jöjjenek rá a turpisságra, most még sikerül az ilyen 
tisztességes csalás, mert nem igen tudják fölbecsülni, 
hogy mennyi egy csizmára való dió bent a csizmában, 
és mennyi kiszórva, no később meg, ha meg növeked
nek tudományban, nem jön már az ablakra Mikulás, 
legföllebb magam fogok úgy kinézni deres szakálammal.

Ilyen havasi csendben, mint itt nálunk van, bizony 
eszibe jut az embernek minden nyomorúsága; az élet 
minden terhei és küzdelmei, igy jutott azután eszembe 
az is, hogy jó lesz talán leírnom egy szolgálati ki
rándulásomat, melyet hogy még magam és sajátkezű- 
lég irhatok le, egyedül a gondviselésnek köszönhetem,
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olyanokat, kik nem feleknek meg a hozzájuk 
fűzött kivánalmaknak.

Az építkezés az erdészetnek annyira fon
tos kiegészítő része, hogy azt nem lehet eléggé 
méltányolni s igy bizon nagyon szükséges, hogy 
az azt vezetők minden tekintetben szakemberek 
legyenek. Hogy ilyenekben legalább a jövő
ben ne legyen olyan hiány, mint manapság van, 
szükséges lenne a famestereket éppen úgy ne
velni és iskoláztatni, mint az erdőőröket s a 
szakiskolát minden esetre olyan helyen fölál
lítani, hol nagyobb mérvű kezelés mellett 
nagyobb és mindenféle építkezések gyakoriak, 
hogy igy a famesteri pályára készülő ifjú nem 
csak az elméleti, de a gyakorlati ismereket is 
elsajátíthassa. Az ilyen tanfolyamot végzőket 
az állam még abban a kedvezményben is része
síthetné, hogy az utmesteri állások betöltésénél 
őket első sorban alkalmazná. Ily módon, ha 
ifjainknak kilátása lenne még egyéb állomáshoz 
is jutni, bizonyosan tömegesen jelentkeznének 
a tanfolyamra.

Ha ezen fölül még az ilyen képesítéssel 
biró famesterek fizetését is megfelelően meg
javítanák, rövid idő mnlva nem maradnának 
meddők a pályázatok, mint a hogy most nagyon 
gyakran megtörténik. Az építkezések teljesen 
szakavatott kezekre bízva nem csak hogy 
jobbak, de egyúttal olcsóbbak is lennének s

biztosítva lenne egy csomó embernek is a tisz
tességes megélhetése.

Lenne ugyan még más módja is a fa
mesteri állomásoknak olyan emberekkel való 
betöltésére, kik a kivánalmaknak megfelel
hetnének olyképen, hogy külön famesteri 
állások szerveztetnének a vízi-, és külön állá
sok a polgári építkezés szakmájára, mert igy 
az elkülönített állásnál nem lennének olyan 
sokoldalú tulajdonságok és képességek egy 
embertől megkívánva, hanem mindegyik szak 
megkapná a maga emberét.

Pamestereink méltán büszkélkedhetnek 
külömben azzal, hogy hivatásuk milyen fontos 
és — ha hivatásuknak csakugyan mindenben 
meg is tudnak feleim — sok oldalú képes
ségeikkel, de sajnos, hogy egyúttal nem dicse
kedhetnek azzal is, hogy ilyen sokoldalú képes
ségük abban az elismerésben részesül, melyet 
megérdemel és hogy diiázásuk is ennek meg
felelő.

A ma megkövetelt képességek s az ezek
ért nyújtott díjazás mellett bizony nehéz lesz 
megfelelő számú famestereket kapni.

LEVELEZÉS.
Hegyköz-Újlak 1896 november 20.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Bihar megye Hegyköz-Újlak községének határá

ban a vaddisznók tetemes károkat szoktak okozni a

mely még nem akart hat apró gyermeket kenyérkere
sőjétől megfosztani.

A dolog nem is régen történt, még csak négy 
napja annak.

Folyó hó 17-ről 18-ra menő éjjel már éjfél felé 
kezdett a szélvihar sivitani, de ez nem akadályozott 
meg engem abban, hogy már hajnali 3 órakor talpon 
ne legyek, körmire koppintandó az itt elég gyakran 
megforduló fatolvajoknak s nyakamba akasztva el- 
maradhatlan tarisznyámat s vállra vetve mindig hűsé
gesen velem tartó puskámat, neki indultam a 12 kilo
méter hosszúságra elterülő védkerületemnek. Alig ha
ladtam 5 kilométernyire, már lépten-nyomon láttam a 
vihar pusztító erejének rombolását; ott hevertek halom 
számra a legszebb fenyőtörzsek kezesztül-kasul egy
más tetejében s a még mindig szilaj erővel tomboló 
vihar folyton szaporitottajazok számát. A hatalmas faóriá
sok gyönge nádszálként töredeztek s hullottak alá olyan 
csattanások és robaj kíséretében, mely bármely nagy 
csata tüzelésével vetekedhetett volna. Ennek daczára

kötelességérzetemtől ösztökélve bátran neki vágtam a 
veszélynek s hol átugorva a ledöntött törzseken, hol 
átbújva alattuk igyekeztem előre s nem is történt — 
hála az égnek — semmi bajom, csak a nadrágom 
nézett ki siralmasan, mert ezt úgy össze-vissza haso
gatták a beleakadozó fenyőcsapok, hogy bátran lehe
tett volna a harczban golyózápor által megtépett lo
bogók közé kiállítani: senki sem mondta volna, hogy 
az én bugyogóm is nem — lobogó. No ezen nagyon 
nem búsultam; egy erdőőr felesége, kivált az olyan, 
kinek minden szoknya ránczába egy-egy gyermek ka
paszkodik, eléggé jártas a foltozás nemes mesterségé
ben, majd össze eszkábálja az én hűséges oldalbordám 
is a ruhámon támadt folytonossági hiányokat.

Azt mondják, hogy a foltos ruha tisztességes. 
No hiszen ha én majd ezt megfoltozva föl fogom 
huzni, majd leszek tudom olyan ember, hogy tisztesség 
dolgában még egy vicispánnal, vagy választási elnök
kel is versenyre kelhetek.

Hosszas menekülés után végre egy tisztásra ke-
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földmivelők terményeiben. Megtörténik az is, hogy a 
gazda kukoriczafóldjének egyik végében tüzel a másik 
végén pedig a hívatlan vendégek vigan lakmároznak s 
még a kiabálásra sem mennek el addig, mig jól nem 
laktak. Néha azután egy-egy meg is lakói szemtelen
ségéért, mikor a lesre kimenő vadász golyója leteriti. 
Magam is mint a vadászati jog bérlője már többször 
leteritettem egyet-egyet s igy többek között múlt év 
deczember havábau sikerült egy szép kant elejtenem, 
melynek tiszta súlya 185 kilogramm volt. Kilogrammját 
35 krajczárral adtam el s igy kaptam az egészért 
64 írt. 75 krt.

Egyik mezőőröm egy őszi éjszakán szinte kiült 
lesre a kukoriczásba s csakhamar észrevett a homály
ban egy mozgó alakot. Vaddisznónak vélve azt, oda 
durrantott. de bizon az egyszer tévedett, mert az egy 
lovait kereső ember volt. A golyó szerencsére csak 
a gubájában tett kárt s az illető nem is nagyon ijedt 
meg, hanem hidegvérben csak annyit mondott, hogy 
,no, mit csinál? ne izéljen hát!“

Egy másik eset már rosszabbul végződött. Soos 
Ignácz parasztgazda ugyanis kiült a saját kukoriczáját 
őrizni s zörgést hallva nem kutatta az okát, hanem 
kisütötte puskáját abba az irányba. A lövés az arra 
menő Szabó Lajos hegyőr czombjába fúródott, de sze
rencsére csontott nem talált s igy a seb hamarosan be
gyógyult, de azért a nagyváradi törvényszék megindí
totta a viszgálatot.

Csodálatos, hogy annyi hasonló szerencsétlenség 
mellett a fegyverrel bánók még mindig nem elég 
óvatosak.

Hazafias üdvözlettel
Bodó  Lás z l ó

oki. erdőőr, hegybiró.

rültem s igen megörültem, hogy ezen a veszélytelen 
helyen megpihenhetek. Pihentem is eleget, sőt vira- 
dóra kelve midőn körül néztem,j majd hogy nem attól 
ijedtem meg, hogy örök lesz itt az én pihenésem. 
Köröskörül mit sem lehetett látni, csak a kidöntött, 
keresztül — kasul fekvő fák mérhetlen mennyiségét, 
melyek halmaza mint valami áthághatlan torlasz őved- 
zette körül menedéket nyújtó tisztásomat. Ha a vihar 
hamarosan nem csillapodik, bizonyosan ott is rekedtem 
volna, de szerencsémre napkelte felé alább hagyott 
dühével.

Nem voltam ugyan Königratznél s csak szegény 
népfölkelő vagyok, de hát az ellenőrzési szemlénél 
fölvilágosodottabb s tapasztaltabb bajtársaim azt állí
tották, hogy nem jó népfölkelő az, ki a rückwarts- 
konzentrierung-hoz nem ért. Nosza, rajta, kezdjük 
meg e visszavonulást!

Keservesen vergődtem át a fatorlaszokon. A 
merre mentem, a merre csak a szemem ellátott, min
denütt a pusztulás borzasztó képe. Az ez előtt gyö
nyörű erdőre nem lehet ráismerni. Magamnak is, ki

Csik Szt. György 1896 november 26.
T e k i n t e t e s  s z e r ke s z t ő  ur!

Először veszek tollat kezembe, hogy kedvelt la
punk tartalmát gyarapítsam s akkor is szomorú dolgot 
kell közölnöm. A múlt és a folyó hóban olyan erdő
égésünk volt, milyenre még tán hazánkban senki sem 
emlékezik. A Csik vármegye, Csik Szt. György és 
Bánkfalva községeknek Moldvahatárszéli erdei állottak 
ugyanis ekkor lángokban. Olyan őserdők is martalékává 
lettek a dühöngő elemnek, melyekben még ember soha 
nem járt. A tüzet pásztorok gerjesztették, valószínű
leg készakarva, az oltást meg lehetetlenné tette az 
elöljáróságok és a lakosság közönye. Nem használt az 
alispáni rendelet sem, a nép nem akart oltani. A gyúj
togató pásztorok közül kettőt sikerült megcsípnem 
Nagy kárt szenvedett a csobányosi faipar részvéntársa- 
ság, melynek egy csomóban 5500 darab rönkője égett 
el s ezen kívül az oltásra is kiadott 4500 forintot.

A kár és a leégett terület nagyságának fölbecs
lését megakasztotta a beállott tél, hanem a leégett 
területet igy is hozzávetőleg 1000 holdra becsülik.

Isten óvjon hasonló veszedelemtől! 
igaz hive

La k a t o s  Andr ás
hatósági főerdőőr.

A nagyvilágból.
Rémséges hirek érkeznek a távol keleten fekvő 

Indiából. Az éhintség olyan mérveket kezd ölteni, hogy 
az emberek ezrivel esnek az éhholál és a hiányos 
táplálkozásból eredő éhtifusz áldozatául. Az ottani 
hatóságok tehetetlenül állanak a vészel szemben, most

pedig száz és ezerszer bebarangoltam minden zugát, 
annyira idegennek tűnt föl, hogy utoljára is utat vesz
tettem s csak a késő este vetett haza. Rongyosan, 
mint az utolsó utmenti csavargó, éhesen mint a farkas, 
agyonra fáradva értem családom hajlékába.

íme,"ilyenek a mi elmélkedéseink, emlékezéseink, 
mikor tehenünk ellését várjuk. Sokat, nagyon sokat 
tudnék még Írni s közte ugyan kevés vidámat, de meg
akasztott most ebben a tehenem, mely bizonyára meg
elégelte már levelemet s belátta, hogy az szerkesztő 
urnák egy tárcza részére is elég lett s hirtelen elhatáro
zással megellett. Szívesen látom egy kis pite kalácsra! 

Addig is Isten önnel! igaz hive
Bal ogh Dénes ,  m. kir. erdőőr.

A D O M A K .
A v i t á s  g y e r m e k .  Két évi börtönbütetés után tér 

haza Mózes; felesége éppen kis gyermeket szoptat
— Száli, Száli, — szól megütközve — kié az a kis jerek 

a te kebliden, Száli?
— Odji szép! Látod, ha nem lettél volna becsokva, a 

tiedé is volna.
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azonban a mi világrészünk is segítségükre siet s már 
több országban indítottak gyüést a nagy nyomor eny
hítésére.

Utóbbi időben többször fölhangzott a hir, hogy az 
orosz-franczia barátság meglazult. Mintegy ezeknek 
a híreknek a czáfolatául kell vennünk ama legújabb 
hirt, hogy a franczia köztársaság elnöke visszaadni 
szándékozik az orosz czár látogatását. A franczia al
kotmány ugyan tiltja az elnöknek hivatalos minőségben 
a külföldre való utazását, ezen azonban úgy akarnak 
segíteni, hogy az ide vonatkozó törvényt módosítják.

Törökország fölosztásáról újból felmerültek a 
hírek, sőt már az osztozkodás módját is tudni vélik, 
úgy látszik hogy a beteg ember (a mint törökországot 
nevezni szokás) tavasznál tovább nem húzza ki.

Olaszországban a közvélemény erősen követeli a 
kormánytól, hogy ne álljon meg a Menelikkel való béke
kötésnél, hanem hogy végleg mondjon le az afrikai 
birtokokról s összes erejét a tulajdonképpeni Olaszor
szág fölvirágoztatására fordítsa.

Ausztria kormánya csakugyan fölmondta a hazánk
kal fönnállóit szerződést s itt az ideje, hogy újnak 
megkötésére nézve tárgyalásokba bocsátkozzanak. Az 
osztrákok tulkövetelésekkel szándékoznak föllépni, mi 
pedig engedményeket kívánunk a magunk részére; 
majd meglássuk, hogy ilyen ellentétek mellett hogy 
fog sikerülni a megoldás s megtalálják-e a módot, hogy 
a kecske is jóllakjék, a káposzta is megmaradjon.

Hasznos tudnivalók.
Az ember még abban az esetben is, ha erdőör, 

jöhet olyan helyzetbe, hogy vagy vesz, vagy elad házi 
állatokat. Személyesen ismertünk olyan disznóhajtsárt 
is, ki milliomossá lett a disznókereskedésből, de bár 
mennyire kutattunk milliomos ismerőseink és barátaink 
között, olyanra, ki erdészeti altisztből lett volna azzá, 
nem találtunk. Ennek megközelitő és sajnos oka abban 
kereshető, hogy az erdészeti altisztek gyakran vesznek 
vagy eladnak beteg állatokat s nem ismervén az ilyen 
eset körül való felelősség időtartamát, érzékeny kárt 
szenvednek. Hasznos és szükséges Útmutatásul ide 
iktatjuk, hogy az eladó az állat egészségére nézve 
szavatol és jótállani köteles:

1. Lovaknál: taknyosságért 15 napig; gyanús 
orrtakárért 15, — kehességért 15, — csökönyösségért 
80. — butacsiráért 30, — bőrféregért 30, — havi vak
ságért 30, fekete hályogért 30 napig.

2. Teheneknél: franczia kórságért 30 napig.
3. Juhoknál: himlőért 8, — rühért 8, — férges 

tüdőnyavalyáért 60, — mételyért és májrothadásért 
60 napig.

4. Sertéseknél: borsókakórért 8 napig.

Különfélék.
Felkérjük azokat a tisztelt olvasóinkat, 

kik részint hátralékaikat nem fizették meg, 
részint pedig előfizetésüket meg nem ujitották, 
hogy ezt még e hó folyamán megtenni szíves
kedj enek. Kérjük figyelembe venni, hogy a 
lap havi kiadási költségei a másfél száz forintot 
meghaladják s igy ha folyton vagy 300 olvasó 
hátralékban lesz, a vállalat bukása elkerül- 
lietlen, mert a kiadó-szerkesztő ilyen nagy 
hiányokat önerejéből pótolni nem képes; elég 
érzékenyen sújtotta az 1895 évről be nem folyt 
sok száz forint hátralék. Mai számunkkal már 
azok előfizetése is lejárt, kik annak idején még 
az „Erdőőr" czimű lapunkra az év végéig elő
fizettek volt, igy az előfizetés megújítása iránt 
való kérelmünk ezeknek is szól.

Bedő A lbert lemondása. Bedő Albert állam
titkár és országos főerdőmester megrendült egészségére 
való tekintettel állásáról lemondott. Úgy látszik, hogy 
mint országgyűlési képviselő akarja jövőre sokoldalú 
képességeit érvényesíteni.

K irályi kitüntetés. Binder Vilmos m. kir. 
főerdésznek a szászsebesi m. kir. erdőhivatal szászvá
rosi erdőgondnokságánál abból az alkalomból, hogy 
40 évet meghaladó szolgálata után nyugalomba vonult, 
ő Felsége a király az erdőmesteri czimet adományozta.

A  „Fővárosi Lapok“ uj tulajdonosa. A
legrégibb magyar lapnál, a 33-évs „Fővárosi Lapokénál 
örvendetes változás állott b e : a lap tulajdonjogát egy 
részvénytársaságtól maga az "eddigi felalős szerkesztő 
Porzsolt Kálmán vette át s a lapot maga a szerkesztőség 
adja ki, melynek kebelében az ország legtekintélyesebb 
irói vannak. A  >Fővárosi Lapokc már három irodaim 
generácziót nevelt föl s igy már régebben irodalomtörtéi 
neti fontosságra emelkedet; két éve pedig a politika 
világban is számot tesz, a mennyiben uj utat tört, egy 
uj politikai iránynak, a soviniszta magyar kultúrpolitiká
nak szerzett diadalt. Az összes politikai pártoktól füg
getlen nyilt, őszinte és szókimondó orgánuma ez maguk
nak a független íróknak, kikhez a többi lapok szerkesztő
ségeiből is számos olyan iró csatlakozik, ki szabad véle
ményét nem Írhatja meg a saját lapjában s ezért a minden 
irányban független »Fővárosi Lapokbanc-ban nyilaíkozik- 
Igazi naturalista újság, melyből az unalmas, nagyképü 
politika ki van zárva s a legszárazabb politikai czikkeket 
Beksics Gusztáv, Eötvös Károly, Hegedűs Sándor, Szath- 
máry György, Porzsolt Kálmán, Balogh Pál, Lipcsey Adám 
Kozma Andor, Ligetkuti Iván, Szokolay Kornél stb. írtak 
bele. Tárczarovatában Jókai Mór, Agai Adolf (Porzó), 
Vartesi Arnold, Tolnay Lajos, Vadnay Károly, Jakab 
Ödön, Szabóné Nogál Janka, Gyarmathy Zsigáné, Ga- 
bányi Árpád, Endrödy Sándor, Bartók Lajos, Abonyi 
Árpád, Dalmadi Győző, Kazár Emil, Lauka Gusztáv,
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Makai Emil, Radó Antal, Adorján Sándor, Pósa Lajos, 
Szabó Endre, Szász Károly, Szabolcska Mihály, Szana 
Tamás, Szépfaludy Ö Ferencz, Sziklay János, Torkos 
László, Tömörkény István, Vértesy Gyula, Zichy Géza 
gróf stb, neveivel találkozunk. A  lap kultúrpolitikai hiva
tásának megfeleló'en tényleges kulturális munkát is végez: 
a „Fővárosi Lapok" szerkesztősége az ország különböző 
vidékein jótékony kulturális czélokra teljesen díjtalanul 
felolvasásokat és hangversenyeket rendez; a budapesti 
Nemzeti Színház számára ezer koronás pályadijat tűzött 
ki társadalmi színműre s a pályázat eldöntése után az 
előfizetők a jutalmazott drámát díjtalanul fogják megkapni. 
Hasonlókép díjtalanul kapják az előfizetők a Fővárosi 
Lapok Almanachját, mely diszessn illustrált vaskos kötet 
lesz szépirodalmi dolgozatokkal. Egyetlen lap a Fővárosi 
Lapok, mely hetenként időszerű illustrácziókat is közöl 
s ezenfelül az előfizetők kedvezményes áron kapják a 
legrégibb magyar divatlapot, a „Magyar Bazár“ -t. Felkeli 
még említenünk, hogy a „Fővárosi Lapok" az egyetlen 
újság, mely most újonnan beiendezett nyomdájából fran- 
czia rendszerű betűkkel, tisztán nyomva finom fehér pa
piroson jelenik meg, s e melynek nemcsak politikája 
becsületes és a tónusa tisztességes, hanem a külső meg
jelenése is az előkelő szalonokba való.

Öngyilkos medve. Érdekes eset történt e na- 
pokan Sziklán- Egy hatalmas medve bejutott az erdész 
méhesébe és előbb sorban emelgetvén a méhkasokat, a 
legnehezebbet, melyet két ember alig birt fölemelni, magá
val vitte. A  mint azonban a kert kerítésén át akart hatolni, 
az ott felállított puska elsült s két golyó halálosan 
találta: az egyik lapoczkájába hatolt, a másik szivét találta. 
A medve még vagy százötven lépésnyire vitte a méhkast 
s ott kiadta páráját. A  hatalmas állat három mázsát 
nyomott.

Farkasok. Aradvármegyében, Kis és Nagyhal- 
mágy környékén a farkasok úgy elszaporodtak s oly 
vakmerők, hogy fényes nappal elhurcolják a juhokat és 
lovakat a legelőről. A  napokban Acsuván két lovat 
marcangoltak szét. Bruszturon és Lungsorán behatoltak 
az akiokba és a juhnyáj közt borzasztó pusztítást vittek 
véghez. A  félelem a lakosság közt olyan nagy, hogy 
községeiket elhagyni készülnek, A  közeli bruszturi erdőben 
több medve is tanyázik. A vadak nagy pusztításai arra 
bírták a járási főszolgabírót, hogy hivatalos hajtóvadászat 
engedélyezését kérje. A  vadak szerfelett nagy elszaporo
dására való tekintettel a hajtóvadászatra kétszázötven 
vadászt hivott meg a főszolgabíró.

Halálos kigyómarás. Bácsvármegyében, Vitat
ván egy rendőrt a napokban, midőn a réten portyázni 
volt, egy mérges kigyó halálosan megmart. A  rendőr 
fáradtan dőlt le a fűbe, s nem is vette észre, hogy köze
lében egy nagy kigyó feküdt. Alig pihent a rendőr néhány 
percig, a kigyó a nyakára csavaródzott és két helyen erő- 
san megmarta. Csak nagy bajjal tudta a rendőr a kígyót j 
lehúzni. Másnap a kigyómarás következtében meghalt. !.

N agy áldás. Kunbaja bácsvármagyei községben 
egy szegény napszámos asszonynak három egészséges 
figyermeke született. Az anya és a gyermekek jól érzik 
magukat, az apa azonban nem, sőt a bő istenáldás majd 
hogy kétségbe nem ejtette.

Maszlagos nadragulya. Bark gömörvár* 
megyei községben több gyermek játszott az erdő szélén. 
Az egyik kis fiú, a hét esztendős Bányász Andris, masz
lagos nadragulyára talált, leszedte annak érett bogyóit és 
sorra kinálgatta vele játszótársait A  gyermekeknek nem 
Ízlett a bogyó, de a kis Andris sokat evett belőle s még 
aznap éjjnl irtózatos knok közöt kiszenvedett. A  többi 
gyermek is sorra beteg lett, de minthogy ök csak meg
kóstolták a nadragulyát, ezeket megmentették az orvosok.

Hiúzok veszedelme. A  hiúzok annyira elszaporodtak. 
Zólyonmegye éjszaki részeiben, hogy Péteri környékén 
rövid idő alatt három esett a csapdának áldozatul, sőt 
Zólyom-Lipese határában ismutatkozott egy. Most Péterin 
megint egy hiúz jutott kelepczébe. E  szép és félelmes vad 
azelőtt e vidéken nagy ritkaság-számba ment.

Gyilkos majom. Hajmeresztő szerencsétlenség 
áldozata lett aminap Budapesten egy úri asszony. — A  
Gellért-hegyen, egy villában már évek hosszú sora élt 
teljes visszavonultságban a hölgy, Löcsey Klára, egy 
tisztnek az özvegye. Nem voltak gyermekei a rokonságával 
már évek óta nem érintkezett s egész örömét abban lelte, 
hogy állatokat tartott. Volt egy pár kutyája, macskája, 
galambja, papagájai és sok szép madara., Volt azonban 
egy majma is, egy gyönyörű pávián. Ezt szerette leg
jobban valamennyi közül s ezt mindig maga etette. Az 
asszony a múlt héten skárlátban megbetegedett. Le kel
let feküdnie s betegsége alatt a majom ellátást a cselédjére 
bízta. Nem egyszer történt meg azonban betegsége alatt, 
hogy kedves majmát ordítani hallotta. Abban a hitben, 
hogy tán a cseléd nem adott a majomnak enni, ilyenkor 
fölkelt az ágyból s utána nézett a majomnak. Most 
szerdán délelőtt történt, hogy a majom ismét erősen 
orditott. Az asszony fölkelt megint, hogy utána nézzen, 
mi baja. Alig lépett abba a szobába, a hol a majom volt, 
ez hirtelen ugrással rávetette magát s egy pillanat alatt 
letépte arcáról a bőrt s a húst, majd ismét rávetette 
magát az asszonyra s kezdte marcangolni. A  kétségbeesett 
nő segitségkiáltásaira bejött a cseléd, berohantak a 
szomszédok s ezeknek majdnem emberfölötti megerőlte
tésükbe került a már eszméletét vesztett asszonyt kiszaba
dítani borzasztó helyzetéből. A  majmot nagynehezen 
behajszolták egy szobába s rázárták az ajtót. Rögtön 
peczért hivattak, a ki kellő asszisztenciával a majmot el
pusztította. A  szerencsétlen úrnő a szenvedett sérülések 
következtében, a nélkül, hogy eszméletét csak egy percre 
is visszanyerte volna másnap meghalt. Nagy részvét 
mellett temették el gellérthegyi nyaralójából.

A medve csókja. Náchod csehországi város 
egyik kocsmájában medvetáncoltatók produkálták magukat 
s egy jókedvű kereskedő, a ki a küzünség közt bámulta

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 79

őket, fogadást tett, hogy ő táncol a medvével. Csakugyan 
át is karolta a medvét és nagy derültség közt kezdtek 
lejteni. Kezdetben igen jól ment a dolog, de mikor a 
kereskedő örömében, hogy a fogadást megnyerte, meg 
akarta csókolni a mackót, ez nagyot mordult és leharapta 
táncosának az orra hegyét. Szegény kereskedő eszméletlet- 
lenül bukott a földre és sokáig tartott mig az orvosok 
életre költötték.

Vadásztot. Lakatos Károly, a szegedi vadász s 
a vadászirodalom ismertlmüvelője kötetet ad ki legközelebb 
ezen a címen, mely egész tárháza lesz a régi vadász
babonáknak és hiedelmeknek. Vadászati szakirodalmunk 
olyan szegény, hogy minden mü, minden kísérlet eseménye 
téren és igy Lakatos ez újabb munkája is érdeklődésié 
számíthat. Az uj könyv, mint az előfizetési fölhívás mondja, 
mindama dolgok irodalmi összefoglalását gyűjti magába, 
melyek részint a való és képzelt, részint pedig a természet 
fölötti titokzatuk szálaiból összeszőve, a vadászhit különt 
leges kultuszát ápolják. A  könyvet előfizetési ára két forint.

A gyulai mathuzsálem. Százhat esztendeig 
élt Gyula város legöregebb polgára, Kozma Ferencz’ 
cipész. Néhány év előtt még oly fürgén járt-kelt az 
aggastyán Gyula város utcáin, hogy bármelyik fiatal
ember is megirigyelhette volna. Pár év óta azonban 
az eszegényedett öreg ember betegeskedni kezdett; a 
napokban aztán meghalt. Nagy részvéttel temették el.

Életmentő csendőrök. Lőcsén Paulini János 
erdőőr és felesége eltávoztak a város határában levő 
kunyhójukból és két fiúcskájukat egy kis cselédlány 
őrizetére bizták. Ez alatt kigyuladt a lakóház. A lány 
magukra hagyva a gyermekeket, elmenekült. Szeren
csére épen jókor érkezett az égő házhoz a csendőr- 
őrjárat. A derék csendőrök berohantak a kunyhóba 
és kihozták az elalélt gyermekeket. Alig léptek ki a 
házból, összeomlott az egész. A csendőrök addig ápol
ták a gyermekeket, mig vissza nem érkeztek a városból 
a szülők, akik azután boldogan szorították keblükre a 
halál torkából kiragadt kicsinyeket.

Száz éves tolonc. Székesut torontálvármegyei 
községből a napokban egy öreg embert toloncoltak el, 
akin valósággal nem volt emberi külső s inkább állat
nak lehetett nézni mint embernek. Beszélni is alig 
tudott, csak annyit tudtak nagy nehezen kivenni belőle, 
hogy már elmúlt száz éves s hogy nagy-kikindai illető
ségű. Erre aztán Nagy-Kikindára toloncolták.

Halálos tánc. Topolyán a minap a város egyik 
leggazdagabb polgárának, Jakab Antalnak szép leánya 
ment férjhez s az örömszülők nagy lakodalmat csaptak. 
Nagyban folyt a mulatság, a cigány húzta a talp alá 
valót; a fiatalság pedig járta a táncot. Ott rakta a 
csárdást egy Liska nevű öregebb gazda is, épen a 
menyasszonynyal, még pedig olyan szépen, hogy a 
lakodalmas népség megbámulta. Ámde az öreg Liska 
egyszer csak a szivéhez kapott s egy velőtrázó kiál

tással halva rogyott a földre. Véletlenül orvos is volt 
jelen a mulatságon, de már az sem segíthetett a boldog
talan emberen, aki táncolva ment a másvilágba.

Pályáatok. Ajánlkoások.
P á l y á z a t  e r d ő v é d i  á l l o má s r a .

448/1896. szám.— Borsod vármegye törvényhatósága 
területén levő, az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó kisebb 
erdőbirtokon az ellenőrködő erdővédi’állás lemondás foly
tán üresedésbe jött, ennek betöltésére ezennel pályázat 
nyittatik.

Ezen állomással egybekötött évi javadalmazás 300 
frt készpénzfizetés, 80 frt lakbér, 70 frt utazási és2 frt 
irodai átalány.

Pályázni szándékozók felhivatnák miszerint a törvény
szabta minősítést, eddigi szolgálatot, erős és ép testalkatot, 
különösen jó látó, halló és beszélő képességüket orvosi 
bizonyitványnyal, valamint életkoruk és illetőségükről 
tanúskodó anyakönyvi kivonatot, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírását 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket legkésőbb f. 
é. november ho végéig Borsod vármegye tek. közigazga
tási erdészeti bizottságához nyújtsák be.

A  szolgálatból való netaláni kilépés három havi 
felmondáshoz köttetik.

Miskolcz, 1896. évi szeptember hó 5-én.
D r .  T a r n a y  G y u l a ,  

alispán, elnök.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podtoadszky Emil.

\ mg±___ ±ei± & ±ei±e> -kfikn ±íi±Pl ±

llgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége. 

Sajtény , Csanádmegye.

Egy tisztességes családból való becsületes ifjút 
veszek föl tanoncznak vegyes kereskedésembe. Az 
Erdélyben divó három nyelvet (magyar, német, román) 
bírók előnyben részesülnek.

Ajánlatok alulirt czimemre küldendők:
ifj. K rum p N ándor, kereskedő, 

Kudsir. (Hunyad vármegye).
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„FONCIÉRE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. xh

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  2)aiersdorf Jf£enrif{ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégiinli újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

~=  POLGÁRI RUHÁK -............;===
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed évre . . . . . .  „ 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye ÍO kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Áthelyezések.
Ott élni, ott meghalni, a hol az ember 

született, nem kénytelenittetni egyik helyről a 
másikra költözködni, hurczolkodni, ez a lehető 
legkellemesebb állapot. Boldog az, kinek ez 
megadatott, de szerencsétlen, kinek olyan sors 
jutott, mint a nyúlnak, kinek nincsen biztos, 
állandó tartózkodási helye, hanem alig hogy 
megmelegedett az egyik helyen, már a másikra 
kénytelen költözni, akár csak a bolygó zsidó.

A földmives, a gazda bir állandó lakó
hellyel, a kereskedő, az iparos, sőt még a nap
számos is teremthet magának ilyet, de a hiva
talnok — csekély kivétellel — és az alárendelt 
altiszti személyzet majdnem kivétel nélkül hon
talannak tekinthető, ez lévén az emberiségnek

tArcza.
-------«+------

Hihetetlen történet.
— A .Fővárosi Lapok1'-bői. —

Akarnak önök hallani egy hihetetlen, de épp oly 
igaz történetet, a mely minden tudomány és makacs 
tagadás ellenére igazolni látszik azt a feltevést, hogy 
e látható világon kivül van egy másvilág.

Másfelől azonban ne várjanak önök tőlem véle
mény-nyilvánítást; én nem magyarázok, hanem el
beszélek.

Puy-Brun városkában még néhány éve állott egy 
ódon templom, mint történelmi emlék s abban volt egy 
harangozó. Moutte János József, a ki a sekrestyés te
endőket is ellátta.

A templom, hajdan székesegyház, de a melyet a 
forradalom megfosztott káptalanjától, püspökjétől, most 
fekete és üres, faboritás, festmények nélkül s mond

ama része, mely leginkább van a szolgálati 
érdeknek — néha az önkényes hatalomnak is — 
alávetve.

Mikor a tisztviselőt vagy altisztet kinevezik 
vagy alkalmazásba fogadják, kijelölik neki az 
ő lakóhelyét, az ő munkakörét. Az illető már 
örvend, hogy a fiatalkori sok hányattatás után 
révbe ért s nyugalmasan élheti le kijelölt uj 
hazájában napjait, lassacskán berendezi szerény 
hajlékát, ha módja másként nem engedi, apró- 
donkint szerzi be magának a háztartáshoz szük
séges különféle, száz- még ezerféle apróságokat 
s miután már mindent beszerzett, a mire ok
vetlenül szüksége van, a midőn már látja, hogy 
az igy fölszerelt otthonban mindene meg van, 
a mi nélkül egy kis család el nem lehet, körül

hatni, teljesen puszta, ijesztően nagjmak látszó három 
hajójával s az azokat köritő római pillérjeivel, kupolá
jával, melyet egy ökörszemen belopózó sugár csak 
gyéren világit meg, s alacsony s mindig félhomályban 
derengő kápolnáival.

A harangozó vén, katona-viselt ember cseppet 
sem volt babonás s olyan féljámbor, mint igen gyakor
ta az olyan emberek a kik a vallásos dolgokkal nagyon 
közelről és nagyon gyakran érintkeznek.

Az ódon templom, mintha az itélet-napig akarna 
állani, olyan jól volt épitve; de a harangozó már nem 
él, meghalt a múlt évben. Elmondom: milyen körül
mények között.

Rendes harangozáskor Moute János József csupán 
egy harangot húzott meg, s csak a templomból, de 
első osztályú temetés alkalmával már fel kellett men
nie a toronyba, hogy az öreg harangot meghúzza.

Moute János József, noha öreg katona volt, nem 
szívesen ment sokszor keresztül a templomon reggel 
öt órakor, egyedül, lámpájával.
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néz a szomszédban, a környéken s keres magá
hoz egy párt, ki neki az élet terheit elviselni 
segítsen, ki örömeiben — ha olyanok is lesznek
— osztozkodjék. Behozza a házba az asszonyt, 
a háztartásnak legfőbb tényezőjét, a háznak
— mint mondani szokás — aranyoszlopát.

A ház apródonkint benépesül; a család 
megmegszaporodik egy-egy sivitó kicsinységgel, 
mely azután lassacskán fölcseperedvén, meg
élénkíti a ház tájékát. A család hozzá szokik 
uj hazájához, annak levegőjéhez, vizéhez; barát
ságot köt közeli, távoli szomszédokkal, kedves 
lesz neki minden rög, minden bokor.

Midőn már teljesen meg van nyugodva 
abban, hogy ez a hely az, hol élete hátralévő 
napjait csöndesen le fogja morzsolhatni, mint 
a villámcsapás, oly hirtelen csap le a rendelet 
fölszedni sátorfáját s menni családostul, ezók- 
mókostul idegen, eddig talán soha nem látott 
vidékre, ismeretlen emberek közé, ismeretlen 
viszonyoknak elébe, mert ezt a szolgálat, vagy 
más valaminek, vagy valakinek az érdeke úgy 
kívánja, vagy mert mostani helyén más vala
kinek kell helyet csinálni, vagy pedig más va
lakivel helyet cserélni.

Készséggel elismerjük, hogy a szolgálat 
érdeke gyakran megkívánja egy alkalmazottnak 
más helyre való áthelyezését, hol talán képes
ségeire, talán személyi speciális tulajdanaira

Már rég időtől, de csupán halottak reggelén, mikor 
a keresztelő-kút előtt elment, Moutte János József, 
mintha a kápolna belsejéből papirzizegést hallott volna, 
olyat, mint mikor egy könyv lapjait forgatják.

Moute János József igy szólott magában: ,az 
egerek!* s hozzátette: .vagy a szél, a mely valame
lyik törött ablakon fütyül be*.

De sohasem nézett utánna; inkább sohse tudja 
meg, mi az; valami úgy tartotta vissza, ki tudja mit 
láthatna.

Egy évben azonban legyőzte a kíváncsiság. Fele
sége éppen beteg volt s az nagyon sok gondot okozott 
neki. Mikor ismét zörgött a papír, halkan betolta a 
vasrács ajtót, a mely a kápolnát elválasztotta a kórus
tól s a lámpáját arra felé fordítva, honnan a zaj jött, 
észrevette, hogy — az oltáron fekvő nagy anyakönyv 
— a melyről tudta bizonyosan, hogy be volt téve, mert 
időközben leporozta s a nagy réz csattokkal bekap
csolta, — feltárva fekszik a keresztelő kút párkányán,

Magában is eléggé különös dolog, de a mitől

szükség yan, vagy néha az ember maga kéredz- 
kezik át más helyre, hol teszem azt gyermekeit 
könnyebben nevelheti, vagy ha az ő vagy csa
ládja megrongált egészségének levegő változ
tatásra szüksége van. Lehet olyan eset is ki
vált erdészeti alkalmazottaknál, hogy kifejtett 
szolgálati buzgóságuk, a garázdálkodókkal való 
szigorú bánásmódjuk a környékbeli lakosság 
között ellenségeket támasztott ellenük, kik nem 
csak testi épségüket és vagyonukat, de még 
életüket is veszélytetik s ezeknek koczkára 
tétele nélkül helyükön meg nem maradhatnak. 
Ilyen esetekben az áthelyezés mindig egészen 
helyén van s nem is ez a módja az áthelye
zéseknek az, mellyel most foglalkozni kívánunk.

Van ugyanis egy fajtája az áthelyezésnek, 
melyen most szemünk megakadt s melyről pár 
szóval megemlékezni akarunk s ez a büntetés
ből, fegyelmi, vagy rövid után való áthelyezés.

Az, ki vétkezik, megérdemli hogy bűn
hődjék, kisebb vagy nagyobb mértékben, a 
szerint, a hogy arra rászolgált s nem lehet 
ily kép senkinek kifogása az ellen, hogy a bün
tetés különféle nemei közé az áthelyezés is föl 
lett véve.

Egy bizonyos vétkezőt tehát arra Ítélnek, 
hogy állomáshelyéről egy másik állomásra 
helyezik át s ha ez éppen nem üres, akor az 
azon lévőt teszik helyébe.

aztán ugyancsak borsózott a háta, az az volt, hogy 
saját szeme láttára egymás után fordultak a lapok, 
mintha valami titkos, láthatatlan kéz forgatta volna s 
az egyik lap homlokán ott látta feljegyezve a fele
sége nevét.

Moutte János József senkinek sem szólt erről egy 
árva szót sem, de szomorúan eleltünődott magába: 
szegény feleségemnek vége van! 8 valóban, 15 nap 
múlva kiterítve feküdt a jó asszony.

E percztől Moute János József nem mert egyedül 
felmenni a toronyba. Az alatt az ürügy alatt, hogy 
nem bírja már megszólaltatni az öreg harangot, mindig 
két-három barátjával kisértette magát s ilyenkor vir- 
radtig beszélgettek odafent vidáman iszogatva a fehér 
bort az édes gesztenye mellé.

Azonban egyszer, mikor kissé jobban felöntöttek 
a garatra, mint máskor, Moutte János József nem tar
tóztathatta tovább magát s elbeszélte barátainak: mi 
történik minden évben a keresztelő-kápolnában.

Barátai hitetlenkedtek; hát János József azt aján
lotta, hogy menjenek le.
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Itt magától fölmerül a kérdés, hogy tulajdon
képpen kit sújtott az ítélet? Vájjon csupán 
aát, a ki vétkezett, vagy pedig még jobban 
sújtotta az ártatlant, azt tudniillik, a kit az ilyen 
büntetésből való áthelyezés folytán szintén át
helyeznek, mert a megbüntetettek helyet kell 
csinálni.

Az áthelyezés — mint már megírtuk — 
csak ritka esetben kellemes az emberre nézve; 
vagy akkor, ha azt maga is óhajtja, vagy 
pedig akkor, ha rosszabb állomásról egy job
bikra helyezik át. Egyéb esetben, legyen az 
bármilyen, 'mindig büntetés az, az kivált az 
altiszti személyzetre, már ha másért nem, akkor 
a bútor és egyéb házi szerek rongálása miatt, 
melyet neki senki sem térit meg, pedig hát 
ismeretes a magyar példabeszéd: „Kétszer
hurczolkodni, egyszer leégni," de hát erről 
mint külön álló dologról máskor emlékezünk 
meg.

Megbünhődik tehát nem csak a bűnös, ha
nem az ártatlan is és méltán bámulhat és té- 
pelődhetik magában, hogy tulajdonképpen neki 
miért k e l l akkor szenvednie, mikor a másik 
vétkezett?

Ez az, a mi ellen föl kell emelnünk til
takozó szavunkat s oda kiáltani az egész világ 
hallatára, hogy ez nem igazság s hogy ezen 
változtatni kellene.

Lementek s csakugyan, amint a kápolna elé ér
tek, tisztán hallották — én az egyik szem s fültanutól 
hallottam elmondani — a papir zizegését.

Moutte János Zózseí megszólalt:
— Csend! a halál számadását csinálja . . .
Aztán mikor a zaj megszűnt, belökte a rácsot s

elsőnek belépett a lámpájával.
Egyszerre csak nagy ott sóhajtott. Lámpája kiesett 

a kezéből s kialudt!
— Moutte! mi bajod? felelj hát . . .
De Moutte nem felelt.
Aztán, hogy gyujtófát találtak s meggyujtották a 

lámpát, ott látták az anyakönyvet felnyitva, Moutteot 
ájultan s nevét ott olvasták a nyitott lap homlokán.

Moutte János József nem volt ugyan halott, de 
élő sem. Mert attól az időtől, a hogy nekem beszélték, 
csak úgy vonszolta magát s napról-napra senyvedt.

Moute János József már nem Ízlelhette meg az 
uj fügét s nemsokára uj harangozó ment fel nap-nap 
után a toronyba.

Francziából ford.: Bér czy  Gyula.

Ám büntessék meg a bűnöst áthelyezéssel, 
de akkor ne olyan helyre tegyék, a hol egy 
másik megelégedetten éli világát, szolgálatát 
teljes megelégedésre teljesiti, hanem keresse
nek neki olyan állomáshelyet, mely nincs be
töltve és onnan senkit kitúrni, nyugalmában 
megzavarni nem kell.

Igaz, hogy az nem mindig és nem min
denütt lehetséges de például a kincstárnál bár
mikor keresztül vihető, mert ott ha egy helyütt 
nincsen üres hely, más tiz helyütt is van.

És még egyet. Az áthelyezés mindig olyan
kor történjék, vagy foganatosittassék, mikor 
a költözködést az időjárás megengedi. Még 
elgondolni is rettenetes, hogy néha apró gyer
mekekkel, járhatlan utakon kell a szegény 
erdőőrnek költözködnie, kitéve ezeket a zord 
idő visszontagságainak és veszedelmeinek. Az 
ilyet még büntetésből sem lenne szabad elren
delni, mert a hatalomnak nem csak igazságos
nak, hanem egyúttal humánusnak is kell lennie 
s ott, a hol csak lehet, még a szigort iŝ  eny
híteni kell bizonyos fokig.

Az áthelyezéssel járó egyéb viszontag
ságokra nézve a jövö számban fogunk egyet- 
mást elmondani.

Bruskai Miklós ur személyazonossága.
Egy barátom — igy beszéli George Auriol a 

Journalban — a ki foglalkozásánál fogva ezermester, 
kötéltánczos és alkalomadtával állatszeliditő és állati- 
domitó, minap a meaux-i postahivatalba ment, hogy 
ott egy neki szóló levelet átvegyen. Bízott abban, hogy 
egész Európában Bruskai Miklós néven ismerik és 
ámult-bámult, mikor a postahivatalnok azt kérdezte tőle:

— Vannak-e okmányai, melyekkel bebizonyít
hatja személyazonosságát, házbér nyugtája, vadászati 
jegye, katonai elbocsátó levele vagy más efféle?

— Nincsen — felelt a művész.
— Hogyha nincsen — szólott a hivatalnok — 

nem is adhatok önnek semmit sem.
— Talán beérné ön azzal — folytatta Bruskai 

— ha megmondom önnek, hogy kitől várok levelet ? 
A csehországi Prágából várok.

A hivatalnok sokáig keresgélt egy nagy csomó 
levél között; egyszerre kivett egy levelet és azt mondta:
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LEVELEZÉS.
Zólyom-Radvány 1896 deczember 5.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő s é g !
Czélszerünek és közjónak tartom a kedves kar

társaimmal egyes könnyen beszerezhető és házi gyógy
szernek alkalmazható, gyógyhatással biró növényekről 
az alábbiakat közölni:

1. Áf onya .  Érett állapotban valódi pálinka 
felöntése által áfonyatinctura készül, mely minél öre
gebb, annál jobb és hasmenésnél sőt vérhasnál is jó 
szolgálatokat tesz, e mellett pedig teljesen ártalmatlan 
szer. Használat alkalmával egy kávékanálnyi tincturát 
tízszer annyi vízben kell feloldani, de vehető tisztán is, 
még pedig 10 csepp egy darabka czukron. A bogyó 
pörkölt, vagy szárított állapotban gyenge hasmenésnél 
használható.

2. Alma.  Az alma savanykásan édes tulajdon
ságainál fogva szomjúságot csillapít, a vért megnyug
tatja és a váladékot könnyebbíti. Czukor és keményítő 
tartalmánál fogva melegséget idéz elő és egyszersmind 
táplál. Rendszeres almakúra dugulásnál, aranyérnél, 
köszvény hajlamnál, vérmességnél és vérsürüsödésnél 
ajánlatos. Rekedtség ellen a sült alma hasznos szernek 
bizonyult. Kisebb börloboknál és horzsolásoknál eny
hítés és gyógyítás czéljából a sebes helyre reszelt 
almából teendő.

3. A n s e r i n a  vagy ökör szem.  Ezen gyógy
fű teája a legjobb szer mindennemű görks, sőt derme
dés ellen is. Ha a görcsök előjelei mutatkoznak, e fü 
forró tejjel leöntendő s az igy nyert tea naponkint 
3 szór, lehetőleg forrón veendő.

Bodza .  Virágja mint izzasztó tea használtatik, 
a hatás citromlé hazzákeverése által fokozható. Gyö

kere mint tea vizkórság jelenségnél a vizet a testből 
jól kihajtja. Bogyója czukorral vagy mézzel főzve és 
ebből egy kanállal egy pohár vízben feloldva hüsitőleg 
hat, a gyomort tisztítja és kedvezően hat a vesékre, 
valamint a vizeletre, Ülőfoglalkozással bíróknak ajánl
ható.

5. Borókabogyó. Evése előmozdítja a bőrkigő
zölgést. Vese és májbajnál 6 dkgr. borókafa 1 liter 
vízben addig főzendő, mig a viz felére apad, és ezen 
kitűnő vértisztitó szer néhány héten át alkalmazandó.

6. Csa l án .  Hasmenés ellen a csalán magja 
tesz jó szolgálatot, és pedig egy kanálnyi mag, tészta
levesben főzve; felforralt levelei anyaméh vér folyás 
ellen képeznek jó szert. Kezdő vizkórságot czalán- 
gyökérből készült tea gyógyít. A csalán frissen préselt 
nedve pedig gyomor és tüdőelnyálkásodás ellen talál- 
tatotott jónak, miután a gyomorból az álladékokat 
főleg vizelés által eltávolítja.

7. C s e r f a h é j .  Összehuzzó erejénél fogva a 
cserfahéj a legfontosabb gyógyszerek egyikét képezi; 
főzetje mint öblintőviz szolgál rohadó toroklobnál és 
borogatásul lábon való értőréseknél, valamint uj sérvek
nél és végbél kisurranásnál. Mint fürdő gyönge, asz- és 
görvélykóros, valamint angolbetegségben szenvedő gyer
mekek számára ajánlható. Az ilyen fürdőhöz 2 klgr. 
száraz cserfa héj veendő, mely tiz liter vízben addig 
főzendő, mig ez felire apad és ezen főzet a meleg 
fürdőbe öntendő, a mely fürdő gyönge gyermekeknél 
hetenkint 2-szer 3-szor ismételhető és mindenkor gyors 
hideg mosással fejezendő be.

8. Cs i p k e r ó z s a b o g y ó .  Az őszszel szedett 
bogyók felbontás nélkül a kályhán szárittatnak, finomra 
zuzandók és megrostáltatva teendők el. Használat 
alkalmával 1—2 kávékanálnyi ilyen lisztből 1 liter viz-

Csakugyan, erre á levélre a prágai postabélyeg 
van nyomva és Bruskai Miklós urra van czimezve. 
Szívesen elhiszem, hogy önnek van szánva, de mind
addig nem adhatom ki, a mig ön be nem bizonyítja, 
hogy ön az a Bruskai Miklós. Ki áll jót nekem, hogy 
önt Bruskainak hívják és nem Durandnak? A levél 
nincsen ajánlva s ennélfogva nem akarom magamat 
szigorúan a szabályokhoz tartani. Mutasson valami 
bizonyítékot vagy hozzon egy tanút; ezzel beérem.

— Jól van — szólott Bruskai és ezzel távozott. 
Körülbelül egy óra múlva ravaszul mosolyogva újra 
jelenkezett. Oda szorította arcát a rácsos ablakhoz és 
bekiáltott a hivatalba;

— Itt vagyok megint! Én vagyok!
— Kicsoda az az én ? válaszolta a postatiszt kissé 

durva hangon.
— No hát én! Bruskai! Tudja, azért a prágai 

levélért jöttem!
— Vagy úgy! — felelte a postahivatalnok. Hát 

hozott-e valami bizonyítékot?

— Meghiszem! szólott a válasz.
— Hadd lássam. Adja be az ablakon.
— Azaz, hogy nem adhatom be az ablakon — 

felelte a művész kissé habozva — mert ez teljességgel 
lehetetlen. Aztán két tanút is hoztam magammal. 
Ezeket sem vihetem be a hivatalba. Nem lenne ön 
talán oly szives egy percre kijönni?

A hivatalnok kiváncsi volt és kiment. Künn egy 
kis kocsi állott, mely elé ponny-ló volt fogva.

— Ezek a bizonyítékaim, szólott Bruskai, egyéb 
bizonyítékom nincsen. De azt hiszen hogy, elég lesz, 
mert erre a kis kocsira nagy fehér betűkkel rá van 
festve a nevem: Bruskai Miklós!

Csakugyan nagyon valószínű volt, hogy a kis 
kocsi azé volt, a ki a prágai levelet kérte, nem pedig 
tegyük föl a walesi hercegé. Azonban a postahivatal
nok még mindig nem volt meggyőzve.

— Látom ugyan fából való okmányait, igy szólott, 
de hát hol vannak a tanúi?

A művész leemelte a kis kocsinak fedelét, bele
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ben főzendő meg és igy jó szolgálatot tesz vérömlés 
és hasmenés alkalmával, elősegíti a vizeletet és hólyag* 
kőbetegségnél a törmelék kifolyását. Magjától meg
szabadított és szárított, hüvelyéből főzött tea tisztitólag 
hat a vesére.

9. P a s z é n. A jól égetett és porrá zúzott faszén 
kitűnő háziszert képez. Égetéseknél a megégetett helyre 
hintve, a levegő hozzáérését elzárja és a fájdalmat 
azonnal csillapítja. Vizes és bűzös fejótvarnál a fejet 
előzőleg szappanvizzel jól meg kell mosni, azután 3 
nap hoszszat szénporral behinteni, utána ismét szappan
vizzel mosakodni, s igy tovább gyógyulásig. Böfögés, 
gyomarsavanyuság, bűzös szélszorulás és rósz szájszag
nál háromszor naponkint 1 teakanálnyi por, mézzel 
czukros vízben véve kitűnő szolgálatot tesz. Minél 
frissebb a szén, annál jobb.

10. Gyökünké.  A gyököntea az idegszervezet
re directe hat, fokozza a testi hőmérséket, valamint a 
bőrtevékenységet; miután azonban nagy adagban véve 
izgat, csak kis adagokban és hidegen kell inni. Leg
jobban hat gyomorgörcsöknél és kólikámál.

11. H a m v a s s z e d e r s z e s z  kitűnő gyomor- 
erősítő ital, mely következő módon készül: 1 klgr. 
érett hamvasszeder egyenletes kásává töretik, 5 dkg. 
törött fahéjjal és ugyanannyi szegfúborssal lesz kever
ve, az egész gyönge tűznél főzve, főzés után durva 
vásznon átszűrve és az igy nyert folyadék minden 
literjéhez 25 dkgr. czukor téve. Ismételt főzés után a 
lehűlés alatt 7* liter tiszta borszesszel lesz keverve 
és az egész még egyszer átszűrve.

12. K ö k é n y b o k o r v i r á g .  A legegyszerűbb 
és legajánlatosabb hashajtó szer a kökénybokor virág
jából készült tea, mely vízben egy perczig forralva és
3—4 napon át alkalmazva minden erőszakosság nélkül

dugta a karját és kivett belőle egy papagájt, melyet 
udvariasan köszöntött.

— Ezer bocsánat, hogy zavarom, papagáj ur, — 
igy szólott hozzá — de nagyon lekötelezne, ha szives 
volna nekem megmondani, hogy ebben a pillanatban 
kihez van szerencséje,

— Cochon! rikácsold a papagáj.
— Ön nagyon udvariatlan, uram, — folytatta a 

művész — de tegyük fel, hogy az az ember, a kivel 
ön beszél, disznó — nem mondhatná ön meg nekem, 
hogy ezt a disznót hogyan hívják ?

— Bruskai Miklós! felelte a madár, mindegyik 
szót érthetően kiejtve.

— Jól van! Nagyon jól van! már most vissza 
mehet a házikójába.

A papagáj visszavándorolt a kocsiba. A művész 
ezután a ponyhoz fordult:

— Patrik — igy szóllitotta meg a négy lábút — 
nem vagy te a kínai császárnak kedvenc lova?

tisztit. A különféle pilulák nem ajánlatosak sőt károsak.
13. Ka p p a n ó r .  Tincturája, mely virágjából, 

gyökeréből és szárából készül, megsebzésnél a seb 
gyógyítására és kimosására a legjobb szer.

14. M akká vé. Kitűnő szer görvélykór és angol- 
betegség ellen, valamint vér, — tejvesztés és mag
ömlés alkalmával. Ajánltatik a rendesen használt és 
ártalmas kávé helyett ennek ivása.

15. Méz.  A jó méz vértolulás, a nyalkaház- 
tyák merevségei, mint állandó hurut, köhögés, stb. 
ellen jó gyógyszert képez, ilyen esetben egy kanálnyi 
méz Vü liter vízzel fel lesz keverve és forralva és igy 
az ital tetszés szerint iható. Külsőleg alkalmazva a 
méz puhitólag hat és igy ujjfekélyeknél, feldagadt nyak
mirigyeken és a női mell mirigydagnatainál használ
ható. Ezen czélra fele részben mézet, fele részben 
lisztet veszünk, ezt viz hozzátételével jól összekeverjük 
mindaddig, mig meglehetősen szilárd tapaszt nyerünk. 
Sárgaságnál a méz szintén jó szolgálatokat tesz, de 
sohasem szabad túlzott mértékben élvezni, mivel a gyo
morban erjedést idéz elő.

16. Mézbor .  Kitűnő és erősítő ital. Elkészí
tési mójda a következő: 1 rész vízhez V10 rész méz 
lesz keverve akkor, midőn a viz a kályhán már meg 
melegedett, a keverék 1V2 órán át tovább lesz főzve, 
időnként a piszkos hab a felületről leszedve; forrás 
után a mézviz le lesz szedve, más edénybe téve és tel
jes kihűlés után tiszta hordóba, melynek dugóját meg
erősíteni nem szabad. Körülbelül 14 napi erjedés 
után az ital más hordóba lesz át fejtve, hol még körül
belül 14 napig erjed, mely idő után üvegekbe fejtve, 
jól bedugaszolva és hüs helyen tartva, kitűnő pezsgő 
italt képez. (Arány 100 liter viz 10 liter méz).

17. Ro z má r  in. Levelei mint tea tartós has-

Patrik energiával csóválta a fejét.
— Azt mondják, hogy egy bizonyos Bruskai Mik

lós a gazdát, igaz-e ez?
Patrik egészen határozottan bólintott a fejével, a 

mi a lovak nyelvén csak úgy, mint az emberek nyel
vén igent jelent.

— Hát ez a kocsi — folytatta a művész — talán 
ez is Bruskai űré?

A ló megint határozott igennel válaszolt.
— Esküdjél becsületedre! parancsolta neki a 

művész.
A lovacska magasra fölemelte jobbik előlábát és 

oly őszintén nyerített, hogy a makacs bürokrata nem 
kételkedhetett tovább.

— Nem vonhatom kétségbe igen tisztelt tánujá- 
nak jóhiszeműségét — mondotta

Aztán kivette zsebéből a prágai levelet és átadta 
a címzettnek. (Bp. H.)
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menés ellen használtatnak. Rozmarinbor, kis adagokban 
véve nyugtatólag hat szívbajoknál és sziwizenyönél. 
Elkészítési módja: egy marék rozmarin 11. jó óhorral 
lesz leöntve, mely már másnap használható és pedig 
naponként kétszer, reggel és este 3 evőkanálnyi.

18. E r d e i s z a m ó c z a .  Állandó elvezésekösz- 
vénykő- és majbetegség ellen kitünően hat tüdővésinél, 
őrültségnél és lépbajnál enyhitöleg. A szamócza leve 
vízzel hígítva lázas állapotnál csillapítótag ható italt 
képez.

Szaktársi tisztelettel maradtam
Höl bl i ng J ános .

A nagyvilágból.
Az uj országgyűlés megkezdte tevékenységét s 

nap nap után tart üléseket. Most jön tárgyalás alá az 
a fölirat, melyet az országgyűlés ő felsége elé terjeszt 
mint választ arra a trónbeszédre, mellyel megnyitva 
lett. Ilyenkor minden párt előáll a maga javaslatával, 
de ezek közül természetesen csak az az egy lesz el
fogadva, melyet a többség tesz magáévá s igy az 
ellenzéki pártok által beadottak az irattárba kerülnek. 
Az ellenzéki fölirat- javaslatok leginkább a választási 
visszaélések miatt panaszkodnak s ha majd megindul a 
fölirati vita, heves és érdekes szónoklatok lesznek napi
renden. No ezzel a témával elég módja lesz az ellen
zéknek később is foglalkozni, mikor az egyes válasz
tások ellen beadott kérvények jönnek tárgyalás alá.

Amerikából hire jött Mac-Kinley elnök meggyil
kolásának. Mac-Kinleyt — mint annak idejen arról 
megemlékeztünk, a múlt hóban választották meg az 
észak-amerikai Egyesület Államok elnökévé Bryan de
mokratapárti ellenében s nagy többséggel történt 
megválasztása az egész államban nagy lelkesedést 
kelett. A gyilkosságról még lapunk zártáig hírek nem 
érkeztek s még maga a hir is hivatalos megerősítés
re vár.

Törökország és Egyiptom jövője foglalkoztatja 
most az egész politikus vüágot. Az elsőt szeretnék 
fölosztani, a másodikat pedig melyet eddig fölügyelete 
alatt tartott, Angolország végleg magához kapcsolni, 
annektálni szeretné.

Az utóbbi Dapok esőzései sok helyen megárasz
tották a folyókat s ezek egész vidékeket elöntve, nagy 
károkat okoztak. Legjobban garázdálkodott a Szamos 
és a Béga.

Különfélék.
Személyi hírek. A beszterczei m. kir. erdő- 

igazgatoságnál Polícsek Flórián és Márton János ideig
lenes IV. oszt. m. kir. erdőőrök véglegesítve lettek 
Prunyi István és Gulekzán Pál erdőszolgák pedig 
IV. osztályú m. kik. erdőőrökké neveztettek ki. — 
Gratulálunk!

Gyilkos huszár százados. Peták Emil, szá
zados a l l  számú huszárezrednél Szombathelyen revol
veréből kétszer rá lőtt fiatal nejére s azt súlyosan 
megsebesítette s a nejének segítségére siető Korb báró 
huszár hadnagyba is két golyót röpítetett, Bezerédy 
huszár hadnagyot pedig ki másodiknak ment segítségül, 
kardjával sebezte meg, ennek sebe azonban nem veszé
lyes. A százados nejének és Korb bárónak az életét 
talán szintén sikerül megmenteni. A vérengző száza
dos maga jelentkezett hatóságánál, mely nyomban le
tartóztatta s a vizsgálatot megindította. Úgy látszik, 
hogy a tett indító oka féltékenység.

Bedő Albert nyugdíjazása. Bedő Albert 
nyugdíjazásáról s kitüntetéséről szóló királyi kézirat a 
hivatalos lap december 8-iki számában jelent meg. A  
királyi kézirat a következőleg hangzik:

Személyem körüli magyar miniszterem előter
jesztése folytán dr. kálnoki B e d ő  Albert államtitkári 
czimmel és jelleggel felruházott miniszteri tanácsos és 
országos főerdőmestemek, saját kérelmére történt ál
landó nyugalomba helyezése alkalmából, a második 
osztályú vaskoronarendemet díjmentesen adományozom. 

Kelt Bécsben, 1896. évi decz. hó 7-én.
FERENCZ JÓ ZSEF, s. k.

Báró J ó s i k a  Sámuel, s. k.

Meghiúsult bórgyilkosság. Gödöllőről írják: 
Valkó pestmegyei községben a múlt hónap 28-án este 
kilenc órakor rálőttek Bauer Dávid kereskedőre, mikor 
a boltját be akarta csukni. A  golyó pár ujjnyi távolságban 
röpült el a feje mellett és átütötte a több centiméter 
vastag ajtót. A  gödöllői csendőrök másnap megjelentek 
a községben, hogy a merénylőt kinyomozzák, Három 
napi kutatás után az őrmester letartóztatta Szabó Haller 
András jómódú valkói gazda személyében. A  merénylő 
úgy vallott, hagy őt Bobori János segádtanitó bérelte 
föl a gyilkosságra húsz forintért. A  tanítót távirati meg
keresésre Vécs hevesmegyei községben tartóztatták le. 
Bobori ugyanis két hét óta ott tartózkodott. Éppen tár
saságban volt és hegedüjátékával mulattatta a hallgató
ságot, mikor csendőrök léptek a szobába és elvitték a 
megrémült fiatal embert. Szabó Haller András és Bobori 
János most a gödöüői járásbíróság böitönében vannak.

A tolvajok gyertyája. Vorones orosz városban 
nyolc évi fogházra Ítéltek két parasztot, mert Lavrenkov 
nevű tizenkét éves fiút megfojtották, hasát felvágták s 
belső részeit kiszedték, hogy zsírjából tolvajgyertyát 
öntsenek. Az volt a babonájuk, hogy az ilyen gyertya 
a tolvajt láthatatlanná teszi.

245.000 frank egy csikóért. Ez a legnagyobb 
és egyszersmind a leghallatlanabb ár, a melyet valaha a 
világon kétéves csikóért adtak. Történt pedig ez a drága 
vétel a múlt héten a Blanc-féle ménes csikóinak árverésén, 
a mely máskülönben is igen tekintélyes ősszeget hajtott 
a monákói híres játékbankosnak, A  245.000 frankért 
Stuarttól származott Fils de Roi nevű csikó kelt cl, ve-
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vöje maga Blanc, a ki fölüllicitálta a 240.000 frankot 
ígérő Lebaudyt. A drága ló, a melyért egy egész ménest 
lehetne vásárolni, megmarad tehát eddigi gazdájánál.

Vadorzók párbaja. A  Szilvás borsodmegyei 
község mellett elterülő erdőségekben a minap egy álta
lánosan ismert szenvedélyes orvvadász egy őzet ejtett el. 
Mikor odamenve, föl akarta emelni a vadat, a bozótból 
egyszerre egy cigány lépett elő' s magának követelte az 
őzet, mert — mint mondta — ő ugyan abban a pillanat
ban szintén lőtt s az ő golyója ölte meg a vadat. Egyik 
vadorzó sem hagyta zsákmányát s a két ember csak
hamar egymásra emelte fegyverét. Az erdő csendjében 
egyszerre dördült el a két lövés, az egyik a cigány jobb 
karját zúzta össze, a másik pedig halálra sebezte a 
vadorzót, ki az egyik csőszkunyhóig vánszorogva, össze- 
rogyott. A  zsákmányt természetesen egyik sem vihette el.

Erdészeti zsebnaptár.
Megemlékeztünk volt arról, hogy kérést intéztünk 

az országos erdészeti egyesülethez az erdészeti zseb
naptárnak az erdészeti altiszti személyzet részére mér
sékelt áron való átengedése iránt. Kérésünk eredmé- 
nyekép az alábbi határozatot kapta lapunk szerkesztője:

T e k i n t e t e s
Podhradszky Emil urnák, az „Erdóór* szerkesztőjének

S z á s z s e b e s .
Kapcsolatban f. évi 1590 szám alatt kelt leve

lünkkel van szerencsénk értesíteni, hogy az igazgató 
választmány f. hó 2-án tartott ülésében az Erdészeti 
Zsebnaptárnak az erdőőrök részére példányonként 1 
frtért való kiszolgáltatását megengedte, de oly kikötés
sel, hogy az expeditionális költségekből ezen árral 
szemben az egyesület csak az Önnek nagyobb mennyi
ségekben megküldendő készletek postai költségeit viseli, 
ellenben az egyes példányok szétküldésénél felmerülő 
postaköltségek a megrendelők által viselendők.

Amennyiben ily feltétel mellett is kész volna a 
naptárnak bizománybán való eladását elvállalni, szíves
kedjék velünk tudatni, hogy mennyit küldjünk meg.

Megjegyezzük azonban, hogy a f. hóban elkül
dendő menyiségről deczember 29-éig az egyes erdő
őrök neveinek felsorolása s a befolyt pénzek beküldé
se mellett részletes elszámolást kérünk, továbbá hogy 
a küldendő készletből 1 írtért csak erdőőröknek adha
tók el példányok.

Budapest 1896. deczember hó 7.
Az Országos Erdészeti Egyesület 

nevében:
H o r v á t h  Sá ndor .

Felkérjük tehát mindazokat, kik a zsebnaptárt 
megrendelni óhajtják, hogy ezt velünk mielőbb közöl
ni szíveskedjenek. Megjegyezzük, hogy a pénz előle- 
ges beküldése mellett 1 drb. zsebnaptár postai kül
déssel 1 írt 20 krba, utánvét mellett pedig 1 frt 46

krba kerül. A jelentkezők szíveskedjenek úgy állásu
kat, valamint az uradalmat, vagy hatóságot, melynél 
alkalmazva vannak, valamint lakhelyüket s ulolsó pos
tájukat pontosan megjelölni. A megrendelt naptárak 
a megrendelés beérkezte után legföllebb 8 nap múlva 
postára lesznek adva.

Pályázatok. Ajánlkozások.
A szászbereki uradalomnál az erdöóri (vadász) állás 

betöltendő. Évi javadalmazás: 240 frt., 1440 liter búza 
400 liter árpa, 25 Kló. só, 40 Kló szalonna 1200 O-ot 
tengeri főid, egy darab tehéntartás. Ép testalkatú kis 
családu erdőőri szakvizsgát tett oly egyének,. kik a 
fáczán tenyésztés és fegyverek tisztításában jártasak 
küldjék bizonyítvány másolatokkal felszerelt ajánlatai
kat: „Uradalmi intézőség* Szászberek Jász N. Kun 
Szolnok vármegye czimre. Méhészetben jártasak előny
ben részesülnek.

Szerkesztői üzenetek.
T ó t h  B á l i n t  urnák S z i g e t v á r .  Az illető csendőr

nek nincs igazsága, mert, a szalonka Novemberben sehol sem 
áll tilalom alatt. Mint vándor madarat vándorlásai közben 
mindenütt pusztítják, a mi elóg rósz ; legalább a tavaszi húzáson 
kellene megkímélni, mi által pompás vadászatok esnének rájuk 
ősszel a nagyobb szaporulat folytán. A kérdezettek a lapot még 
dem járatják. O é c z y  K á l m á n  urnák N a g y - Z s á m .  A 
küldött nyulat szépen köszönöm. Az a jó indulat, melyből 
küldve lett, még izletesebbé tette az amúgy is pompás vadat. 
A pompás lapoczka lövés kölönben megmondta nekünk azt is, 
hogy a küldő kitűnő lövő. Még egyszer: köszönet 1

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

'sZtTTEKlNTfl

MÉHÉSZ

llgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkiilözhetlen lapja 

a  szám o s k é p p e l i llu sz trá lt , 
h a v o n ta  m eg je le n ő

„Széttekintö Méhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÖ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége.

Sajtény , Csanádmegye.

Egy tisztességes családból való becsületes ifjút 
veszek föl tanoncznak vegyes kereskedésembe. Az 
Erdélyben divó három nyelvet (magyar, német, román) 
bírók előnyben részesülnek.

Ajánlatok alulirt czimemre küldendők:
ifj. K rum p N ándor, kereskedő, 

Kudsir. (Huuyad vármegye).
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88 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
H* ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők, — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  iBaiersdorf 3£enrî  urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

mr** legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

ozégünls. újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  ezégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni 4 p |
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ő csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi la]p az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fól é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden V a s á r n a p

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési felhívás
az

„Erdészeti Ujság“
szak  és t á r s a d a l m i  he t i  lapra.

Lapunk jövő számával befejezzük az évet s át
lépünk az újba, igy már most szükségét érezzük annak, 
hogy tisztelt olvasóink figyelmét a közeledő uj év
folyamra fölhívjuk s fölkérjük, hogy lejáró előfizetései
ket idejekorán megújítani szíveskedjenek, hogy ez által 
a lap pontos megjelenése előmozdittassék.

Kétszázat meghaladó azoknak a száma, kik rész
ben még nem nyilatkoztak arra nézve, vájjon lapunknak 
— mely érdekeiknek egyedüli független védelmezője — 
továbbrá is hívei maradnak-e, részben pedig még a 
folyó évre is hátralékosak előfizetési dijaikkal. Itt a 
legfőbb ideje, hogy ezek is rendezzék a múltat, miért 
is fölkérjük, hogy nagyobbrészt csekély hátralékaikat

TÁRCZA.
------ — —

A hegyvidék és a rónaság.
M o t t ó :  „Minden czigány a maga lovát dicséri*.

„Ne szóljon senki ellened, honom dísze, zöld ró
naság* — ! irta B. Eötvös J.

„Mit nekem te, zordon Kárpátoknak 
Fenyvesekkel vadregényes tája?*

t

Kontrázott Petőfi, a legnépszerűbb magyar költő. Es 
úgy el dicsérik föl magasztalják a rónát, a síkságot, 
hogy szinte maga előtt látja az ember azt a képet . .  . 
„Midőn a nap a láthatáron csöndesen fölmerül s ragyogó 
sugarait egész fölszineden akadály nélkül egyszerre 
elönti; midőn a délibáb forró hevében árnyatlan téreid 
fölött tavakat fest, mintha a szomjazó föld a tenger 
árjairól álmodoznék, melyek azt egykor takarták; vagy 
mikor az éj sötét nyugalma terül el a messze határ 
fölött s íőnn csak a csillagok, lenn itt-ott egy pásztor

lehetőleg még ennek az évnek folyamán, azonban 
minden esetre a jövő hó 5-ig — esetleg megújított 
előfizetéseikkel egyetemben — beküldeni szívesked
jenek.

Egyben fölkérjük minden jóakarónkat, hogy la
punkat terjeszteni és ismerőseinek ajánlani szíveskedjék.

Az „Erdészeti Újság* legalkalmasabb pályázati 
hirdetmények közlésére nem csak nagy elterjedettsége, 
de gyakori megjelenése által is, e mellett a közlési 
dijakat a lehető legalacsonyabban szabtuk meg s az 
ilyen hirdetményeket egyszeri beiktatásnál 2 frt 30 kr., 
kétszeri beiktatásnál pedig 3 frt 60 krért közlünk s 
nem tartjuk magunkat a más lapoknál szokásos és 
sokkal drágább sor szerinti tarifához. Ajánlkozásokat 
előfizetőink részéről ingyen, mások részéről egyszeri 
beiktatásnál 1 írtért, minden továbbinál pedig további 
50 krért közölünk.

Azok részére, kik az egész évi előfizetést a jövő 
hó 5-ig beküldik, még azt az előnyt is biztosítjuk, hogy

tűz világit, a földön végtelen csend terül el és a vándor 
csak a magas füvön át lejtő esti szellőt hallja* . . . *) 
Ti érzitek, ti ösmeritek a sik vidék keltette kellemes 
benyomást, jó hatását, alföld szülöttjei, de nem én, ki 
a büszke fenyvesek hazájából való vagyok; üde, bal
zsam illatú légkörben születtem.

A hegy vidék az én elemem. Mint a jó tergerész 
a végtelen óceán síkján, úgy érzem magamat a hegy
vidéken én.

Óh ha az ég azzal a lángésszel és geniális tehet
séggel áldott volna meg, mint titeket: Petőfi és 
Eötvös — róna szülöttjei — én is örömmel ecsetelném 
azt az érzést, azt a rajongó szeretetet, mely keblemet 
betölti akkor, ha a hegyvidéken vagyok. De hát engem 
nem ihlet meg, nem csókolt homlokon a múzsa, nem 
részesített a sors kegye ama szerencsében, hogy érzel
meimet hűen leírhassam.

Egy évig voltam a rónaság lakója, egy évig valék 
boldogtalan. Melancholikussá tett csaknem az a végtelen

*) B. Eötvös J. „Róna* czimü leírásából.
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90 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

az orsz. érd. egyesület által kiadott .Erdészeti zseb
naptár8 jövő évi kiadványát az előfizetési dij beérkez
te után nyomban 80 krra leszállított ár ellenében porto- 
mentesen megküldjük.

Az előfizetési árak lapunk czimzetén olvashatók 
s az alulirt kiadó hivatal ezimén küldendők be.

AZ .ERDÉSZETI UJSÁG“
kiadó hivatala.

Költözködések.
Lapunk múlt számában foglalt vezérczik- 

künkben, melyben az erdészeti személyzet át
helyezésének — kivált pedig büntetésből váló 
áthelyezésének a kérdésével foglalkoztunk, 
megígértük volt, hogy a jövő, tehát a mostani 
számunkban a költözködés és annak költségei 
kérdésével fogunk foglalkozni.

A költözködés az emberi életnek legkelle
metlenebb oldala. Talán csak egy költözködés 
van, mely kellemes lehet, az tudniillik, mikor 
oda költözünk, a honnan nincsen azután sem 
viszatérés, sem tovább hurczolkodás, hanem 
örök nyugalom vár ott reánk, tehát az, midőn 
itt hagyva a földi lét minden nyomorúságát, 
a nyugalmat nyújtó más világra költözünk.

Az erdészeti személyzet nagyon gyakran 
jut abba a helyzetbe, hogy egyik lakásból a 
másikba, egyik helyről a másikra kell költöz
ködnie, mikor azután fölfordul az egész házrend 
s azt újból rendezés alá kell venni; a régi

lakás megszokott kényelmét feledni kell S 
hosszú időn át fáradozni az újnak is olyképen 
való berendezésén, mely igényeinek megfelel. 
Meg kell szokni az uj légkört, meg az uj kör
nyezetet.

Ezektől a bajoktól eltekintve a költöz
ködés legrosszabb oldala a bútorok és házi 
szerek nagy mértékű koptatása és rongálása 
és ez által értékében való nagy csökkenése, 
Az, ki olyan szerencsés helyzetben van, hogy 
soha sem kell költözködnie, fogalommal sem 
bir arról a pusztításról, melyet egy csak közeire 
való költözködés is a gazdaságban, a ház
tartásban előidéz.

Egyes csekélyebb értékű tárgyakat a köl
tözködő ember vagy egyszerűen visszahagy, 
vagy pedig mélyen az értékén alul elpocsé
kolja, pedig hogy mennyi időbe, mennyi fárad
ságba és költségbe kerül holmi aprólékos, de 
a háztartásban okvetlen szükséges házi szerek 
beszerzése, azt csak az tudja, ki nem ült be 
kész, berendezett vagyonba, hanem a leg
csekélyebbtől a legfontosabbig önerejéből, saját 
két kezének munkájával, orczájának véres 
verejtékével magának kellett beszereznie.

Csak akkor, midőn már uj lakásán ren
dezte be magát, veszi észre, mi minden hiányzik,, 
a mi az előtt meg volt s a mit most újból be 
kell szerezni s a megmaradottakon végig

egyhangúság melyet a hegyvidékiben a síkság látá
sa kelt.

Hányszor gondoltam azokra a csudás varázsu 
idylli képekre, miket a hegyvidéki völgyekben lépten 
nyomon tapasztalunk; hányszor újultak föl lelkem 
előtt azok a romántikus emlékek, melyeket csak a 
hegységek között gyűjthetünk: lenn a völgy tágultában 
kicsiny kis falu áll, csaknem minden háza szalma 
födelü, legföllebb a tehetősebbeké draniczázott, nagy
részt fából s vályogból épültek, ki-ki önmaga készíti a 
sajátját. Csak a templom készült kőből, egyedül annak 
van bádog fedele; az emelkedik ki a házak és gyü
mölcsfák össze-visszaságából. A falu határát egy 
nehány szántófóldeeske képezi. Az a pár kaszálló és 
rét ott a hegy oldalon fényesen igazolja a múlt idők 
erdőpusztitását; hiszen még el sem korhadtak az öles 
átmérőjű tuskók.

A figyelmes szemlélő még azt is tapasztalhatja, 
hogy e tisztások még ma nap is éfről-évre növekednek 
az erdők rovására, Külömben e sajnos tényt hazánk

sok vidékén constatálhatja az ember. A mező és erdő- 
gazdaság csaknem mindenütt egymást leküzdve igyek
szik fejlődni, mintha egymást támogatva, egy utón, 
barátságosan, karöltve nem érnék el a közös czélt.

Mintegy egy órányira a falutól pásztor leányka 
legelteti a riska tehénkét, a süldő malaczkákat és azt 
a pár bőrig nyírt birkát, melyek oly elválhatatlanok 
egymástól, mint a zsidó a hagyma illattól.

Fenn az örökhó fedte bérezek s a fenyvesek 
koszoruzta hogységek felső régióin elterülő fensikokon 
az idyll romartikává változik.

Méla juhász őrzi nyáját s mig nap közbe egyik 
bokor vagy fa árnyékából a másik alá húzódik heve- 
részni, szundítani, kutyájára bízva a nyáját, esténkint 
bele néz a szürke légkörbe. Hátát a kaliba oldalának 
vetve ábrándozik, mint afféle hóbortos szerelmes, bá
mulva a holdat.

Ki tudja, nem-e arra a nap barnított arczu, 
kökényszemü oláh fátára gondol, kivel a nemzeti 
tánezot járta nem is olyan régen.
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tekintve, fájdalom nyilai szivébe látva azt a 
rongálást, azt a pusztulást, mi szerény czók- 
mókján esett.

A tisztviselők — kivált az államiak — 
ha nem jó szántukból, hanem felsőbb parancsra 
költözködnek, tekintet nélkül a távolságra, 
mely régi lakóhelyüket az újtól elválasztja, 
tekintet nélkül butoraknak mennyiségére, bútor- 
rongálás czimén bizonyos összeget, fizetésüknek 
megfelelőleg kapnak.

Magunk láttunk már tisztviselőt egy pakk
táskával kezében költözködni, de hát a szabály 
szabály, azért ő is megkapta a maga bútorai
nak (?) a rongálási költségét. Pakktáskája, vagy 
mondjuk utazó ládája megért 10 — 15 forintot 
s ennek a bútorának a rongálása czimén talán 
100 forintot is kapott.

Az erdészeti altiszt mikor köldözködik, 
megkapja ugyan — ha nem büntetésből vagy 
saját kérelmére lett áthelyezve — a költöz
ködéssel tényleg fölmerült költségeket, de hogy 
azt a veszteségeket megtérítsék, arra nem 
gondolt senki, pedig hát az erdészeti altiszt 
nincs abban a helyzetben, hogy pakktáskával 
a kezében költözködhessék, mert ő nem szokott 
olyan helyeken lakni, hol bútorozott szobát 
lehetne kapni, hanem kénytelen magának leg
alább a mulhatlanul szükségeseket, ha csak a 
legolcsóbb kiadásban is be szerezni s igy

Pünkösd másadnapján volt az, mikor a nyájat a 
szomszéd pakurárra bizva megszökött egy pár órára a 
közeli faluba.

Hajh! ha a gazda tudná, adna az neki azsakot 
(tánczot).

Pedig ó milyen jól mulatott! Az a bogár szemű 
Anicza! . . .

Körtánczot járt velük a világ. Nem esik jól a 
puliszka, a zsenticze, az orda, a tűrő, de még a pipa 
sem, ha rá gondol; pedig az utóbbi volt eddig egyedüli 
vigasztalója.

Bizony, bizony ott feledett ő valamint. . . .
Aztán előveszi a havasi kürtöt, rá zendit egy 

bús danára.
Tárogatójának melódiáját messze hordja a szellő 

a csöndes estén.
Olyan mély, eltitkolt érzésről beszélnek ezek a 

hangok, hogy szinte merengővé, álmodozóvá változ
tatják az embert.

A hegyes vidéki esték költészete ez.

minden esetre bir olyan dolgokkal, melyek 
rongálásoknak vannak kitéve.

Hogy az ilyen eljárás igazságos és mél
tányos-e, annak az elbírálását reá bízzuk minden 
józanul gondolkodó emberre, nem mulasztván 
el egyúttal fölhívni erre a helytelenségre 
azoknak a figyelmét, kik hivatva vannak ezen 
segíteni,

Az altiszti személyzet anyagi helyzete még 
mindig olyan sanyarú, hogy az ilyen károktól 
megóvni, vagy neki érttük kárpótlást nyújtani 
nem csak méltányos és igazságos dolog, de 
kötelesség is lenne.

És még van egy különös sajátsága a 
kincstári erdészeti altisztek költözködésének.

Az altiszt költözködésének idejére meg
kapja a maga élelmezési diját, a kilométer 
pénzét, de a családjára, legyen az kisebb, 
vagy nagyobb, nem kap semmit, mert a szabá
lyok erre nézve nem intézkednek, Ha az 
illető szekér segélyével költözködik és lelki
ismerete ezt megengedi, még segíthet magán, 
mert azt a szekeret, melyen családja utazik, 
mint butorszállitót számítja föl s a fuvardijat 
ilyen czimén nyugtáztatja magának; termé
szetes, hogy abban az esetben, ha vasúton 
utazik, azt meg nem teheti, hanem családjának 
a vasúti költségeit maga kénytelen viselni. 
Tehát ott, a hol lehet, mód lesz neki nyújtva

Most is egyedül bolyongok a rengetegben; úgy 
néz az ki, miként a tropikus égöv egy őserdejének a 
parczellája. Sehol egy emberi nyom, mit Ariadne 
fonalául tekinthetnék; de azért én nem kerülök 
labirintusba. Ösmerős előttem az erdő világa, hiszen 
az erdő cultura harczosa vagyok.

A fiatalosok s az erdőszólek száz meg száz madár 
dalától zengenek, hanem én ott sem találom jól maga
mat. A misztikus erdő siri csendjét keresem, a déd
apák korával dicsekvő faóriások között találom föl azt.

Oly jól esik fáradt lelkemnek „Tacita, soli sensa 
campagnia“ (Hallgatagon, magányosan, társaság nélkül) 
lenni ott.

Lidércznyomásként hat reám a vüági zaj; a 
magányt, az egyedüliséget keresem.

Hol találom föl ezt másutt, mint közöttetek, hegy 
vidéki erdők?

Közöttetek feledem el a múlt keserveit, gyűjtök 
erőt a jelen küzdelmeire, meritek reményt a titokzatos 
jövőre nézve.
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a csalásra, melyre azonban ha rájönnek, rögtön 
előveszik s mint olyat, ki a legsúlyosabb szol
gálati vétségben leledzik, szolgálatából el- 
bocsájtják s kenyerétől megfosztják.

A költözködésnél a szarvasmarha, a sertés 
hajtásának, vasúton való szállításának a költsé
geit engedélyezük, az asszony, a gyermek szál 
litási költségeit azonban nem. Mintha csak az, 
ki az erre vonatkozó szabályokat alkotta, úgy 
okoskodott volna, liogy| hasznos és kellemetes 
dolog, ha az erdészeti altisztnek barmai, sertései 
vannak, de fényűzés számba megy, ha feleséget 
is tart magának, ha pedig még ehhez gyermeke 
is van, az már valóságos pazarlás. Szinte csodá
latos, hogy ezeket mint ilyen fölösleges dolgokat 
még hegyibe meg nem adóztatták!

Ilyen körülmények között nem csoda az
után, hogy a szegény altiszt áthelyezésért csak 
a legvégsőbb esetben mer folyamodni, ha pe
dig akarta ellen bármilyen okból is áthelyezik, 
azt büntetésnek tekinti.

Mindenesetre figyelembe kellene venni, 
hogy a szegény altisztnek a holmija sem csáki 
szalmája, hanem előtte aránylag éppen olyau 
becses és értékes, mint a tisztviselő előtt a 
saját holmija s hogy az éppen olyan törékeny 
és romlandó, mint emez.

Ideje lenne már egyszer, hogy a többi re
form mellett a figyelem az ilyen magukban

csekélységeknek látszó dolgokra is kiterjedne, 
mert ezzel nagyon sok panasznak és elégedet
lenségnek lenne eleje véve.

LEVELEZÉS.
Lakocsa 1896 deczember 15.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Egy lapnak az érdekességét nagyban emeli az, 

ha ügyes levelezői és tudősitói utján közli az ország 
külömböző részeiben megtörtént érdekessebb esemé
nyeket, vagy valamely tapasztalatokat.

Az erdészeti személyzet az, melynek majdnem 
mindig van mit Írnia, akár a környéken történttekről, 
akár pedig saját megfigyeléseiről s melyeket tudom 
hogy szívesen közölne a szerkesztő u r! (Szívesen bizon, 
csak az a baj, hogy azok, a kik irhatnénak, ezt talán 
kényelemből — nem tetszik. — Szerkesztő.) Szabad 
legyen vidékünkről nekem is pár hirt közölni.

Győrfi ülés, volt Váska — verbokai erdő- és 
mezőőr a múlt év Október havában megtartott vizsgá
latoknál az erdőőri szakvizsgát sikerrel megállván, őt 
a vaiszlói közalapítványi erdőgondnokság a kigyósi 
erdőrészbe mint napidijas erdőőrt alkalmazta. Az uj 
kollegában derék szakembert és jó barátot lévén alkal
munk fölismerni, őt körünkben szívélyesen üdvözöljük.

Az emberi gyarlóságnak és kapzsiságnak egy 
furcsa és szomorú kimenetelű példájáról adhatok hirt.

Tiszkor György lakocsai lakost és a község egyik 
legöregebb emberét f. hó 14-én temették el 80 éves 
korában. Temetés után az itteni szokás szerint meg
tartották a halottas tort, melyen a rokonság és a 
halottvivők vettek részt s azon jól bepálinkáztak.

Közöttetek érzem jól magamat, közöttetek vagyok 
boldog hegy vidéki erdők.

Szépek vagytok büszke hegyek!
Szépek vagytok büszke hegyek Kóvályogva emelkednek 
Égbe nyúló ormotokkal Fel a felhők a magasba,
Hagyha jönek a, fellegek Zúg a zápor, sürü cseppek 
Széltől űzve, vad haraggal. Hullanak le az arczomra.

Követve a kis patakot 
Le érek a meredélyről 
Meghatottan, szótlan állok 
Elbájolva a környéktől.

Enyhe szél susog a völgyben 
Madár daltól zeng a környék 
Napsugárban fürdik minden : 
Föld, kő, fü, fa, bogár s lepkék.

Szépek vagytok büszke hegyek 
Szeretlek is én titeket 
Itt születtem közöttetek 
Itt leljem föl sírhelyemet 1

KULCSÁR PÁL.
Össze tűznek mennydörögve, Szépek vagytok, büszke hegyek 
Keveregve, szét foszolva, Ha erdőség a ruhátok 
Majdnem minden másod perczbe Lomb hullatok és fenyvesek 
Szint s alakot változtatva. Borítanak árnyat rátok.

Kialszik a napnak fénye, 
Czikázva csap le a villám 
Törnek a fák s az erdőbe 
Tűz támad a mennykő nyomán.

Mint az árviz gyorsan terjed, 
Pusztít, emészt a bősz elem; 
Haragodat mérsékeljed,
Kérlek, édes jó Istenem.

Kisebb — nagyobb zuhatagok 
Omlanak le a sziklákról;
Az ágakon vig dalnokok 
Elbájoló danája szól,

Csak egy dombot kerülök meg 
Már is újat látok, hallok:
Itt tar, kopasz szikla bérezek, 
Borzadalmas furcsa hangok.

A D O M Á K .
A z i s m e r e t l e n  ur. Két barátnő egymás mellett ül 

a színházban; egyszerre az egyik igy szól:
— Ugyan kérlek, nem tudod, kicsoda az az ur ott, a ki 

le sem veszi rólam a szemét?
— Ó igen, nagyon jól ismerem. Régiségbuvár.
Ö nérzetes koldus. Az ur. Nem fél az Isten büntetésétől, 

hogy egészséges létére koldulni mer.
A koldus. Már jobban nem büntethet meg, mint ha az 

úrhoz kell jönnöm kéregetni.
Hosszú nap. Valaki kérdezi a cigánytól, hogy volt-e 

már valamikor napszámban.
Igenis, voltam egyszer — felelt a cigány — de akkor 

sem akart a nap lenyugodni.
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A testvérek — ismét szokás szerint — csakhamar 
czivakodni kezdtek s végre az elhunyt hagyatékában 
talált egy ócska, alig egy forintot érő szűr miatt össze 
verekedtek, mi közben a fiatalabb előrántott késével 
az idősebbnek hasát 15 cm. hosszúságban főlhasitotta, 
úgy, hogy a belei kifordultak. Köszönet a rögtön 
előhívott ügyes körorvosunknak dr. Kerekes Pálnak, 
ki a sérült beleit nagy ügyességgel helyére tette s a 
sebet bevárta, hogy az illető életben maradt b egy kis 
sebláz árán megmenekült a nagyobb bajtól.

íme, szomorú példája annak, hogy az embereket 
az ivás és a kapzsiság mire viszi!

Soraimnak egy kis helyet kérve szívélyes üdvöz
lettel vagyok

igaz hive
K o r z s i n e k  L a j o s  

m. k. közal. erdőőr.

A nagyvilágból.
Mack Kinley ószakamerikai elnök halálhíre, mely

ről múlt számunkban megemlékeztünk, csakugyan nem 
volt egyéb közönséges börze mavővernél. A mai rom
lott, tisztán az anyagiaknak áldozó korban nincs az 
emberek előtt sémi szent; egy kis anyagi előny elé
résére képesek a speculánsok a legszentebb dolgokhoz 
nyúlni piszkos kezeikkel; családi boldogság földulása, 
mások jó hírnevének, becsületének lábbal való tiprása 
gyermekjáték előttük s gyalázatosságaik rendesen meg- 
torolatlanul maradnak. Az emberiség ismét elhagyta 
az Isten imádását s arany borjut önt magának.

Mint a villám czikázott végig Európán a hit, hogy 
a mostani török szultán elődje, a boldogtalan Murád 
szultán, kit őrültség czimén több mint 20 év előtt 
elzártak, megszökött fogságából. Azt hitték, hogy vagy 
az orosz, vagy az angol hatalom szöktette meg, hogy 
ez által hathasson a mostani török uralkadóra s biz
tosítson magának előnyöket. A hirt most — miután 
alig egy napig tartotta magát — megczáfolják.

Németország erősen fegyverkezik. A hir, hogy 
tüzérségének javítására legközelebb 177 milliót fog 
fordítani, megdöbbentette a világot.

Indiában az éhség borzasztóan pusztít s ezer 
számra szedi áldozatait. Az orosz czár elrendelte, 
hogy az ottani Ínségesek részére gyűjtött gabonát az 
egész birodalom területén azonnal és díjmentesen szál
lítsák úgy a vasutakon, mint a hajókon.

Az országgyűlésünk még mindig a felirati vitával 
bajlódik; az ellenzéki szónokok hevesen támadják a 
kormányt és pártját a lefolyt választások miatt. Az 
Ausztriával való kiegyezés kérdése is kisérteni kezd s 
kitűnő fegyvert szolgáltat a megfogyatkozott ellen
zék kezébe.

Különfélék.
N em  öndicséret. A „Fővárosi Lapok*, hazánk: 

hírlapirodalmának ez a tekintélyes és kimagasló ténye
zője folyó évi 345 számában lapunkról megemlékezve 
ezeket írja; „Erdészeti Ujság“ czimen Szászsebesen 
Podhradszky Emil egy jelesen szerkesztett lapot ad ki 
és szerkeszt, mely a vadászattal is bőven foglalkozik. 
A lap utolsó számában Bodó Lajos (tévedésből László 
helyett) hegybíró beszél el két érdekes vadász törté
netet. Balogh Dénes az erdőőrök kalamitásait ecseteli 
élénken.

Fiatal óriás. Francziaország Lilié nevű váro
sában egy Constantin nevű 19 éves ifjú mutogatja 
magát. Az illető svájczi születésű, 2 m. 40 ctm. magas, 
súlya 155 klg. Lábfejének hosszúsága 42 ctm., tenyeréé 
36 cm.; a tenyérszélessége 16 cm. (ugyan nagy pofont 
tudna adni!) Az óriás jó étvágyú ember, mert napjában 
hatszor eszik s mindenkor 12—15 klgr. ételt fogyaszt 
el s 6 liter bort iszik meg. A szives olvasóra bízzuk, 
hogy számítsa ki, hány napig tudna ez a ficzkó meg
élni egy IV. oszt. m. kir. erdőőr fizetéséből.

Ritka szaporaság. Mária-Kéménden Fűrész 
József ottani gazdának a tehene három gyönyörű egész
séges kis borjut hozott a világra. Egyik kis jószág 
bika, a másik kettő üsző; egyébként igen jól érzik 
magukat s vígan bőgnek. Apjuk Mezőhegyesről szár
mazik; a földmivelésügyi minister nr ajándékozta a 
mária-kéméndi tej szövetkezetnek. Igen szép példány, 
szimentháli és kuhlandi keresztezés. Fűrész József 
istállóját sűrűn látogatják a falusi atyafiak, sok bámu- 
lója van a hármas borjúnak s azt hajtogatják egyre- 
másra: kár hogy az ilyen szaporaság a ritkaságok 
közé tartozik, milyen más lenne a gazda élete, ha 
minden tehén eképen cselekednék.

Frigyes főherczeg uradalmában, túlságosan 
elszaporodtak a szavasok, Az uradalmi területlel határos 
Laskó köség erdejében Kis Ferencz és társai vadászbérlők 
két nap alatt 17 szarvast lőttek. Az elejtett nemes vadak 
közt gyönyörű példányok voltak, A túlságosan elszapo
rodott vadállomány rengeteg károkat okoz. A főherczeg 
elhatározta, hogy még az idén hatszáz darab szarvast 
lövet le s erre a kormánytól külön engedélyt kért.

Szarvasvadászatok. A  kaposvári uradalom er
deiben szarvastehenekre vadásztak. Az első vadászat nem 
járt a kívánt eredménynyel, csak egy tehén esett, melyet 
egy erdővéd lőtt le, midőn az a hajtásból vísszatört. A  
múlt héten ismét volt szarvasvadászat, mely alkalommal 
Márffy Emil két szarvastehenet és egy szép vadmacs
kát lőtt.

Farkasok. Lippa környékén a nehány nap óta 
tartó folytonos havazások következtében a nagyterjedelmü 
kincstári erdőkkel környezett vidéket a vaddisznók és a 
farkasok nagy mértékben veszélyeztetik. Az éhező vadak
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vakmerősége oly nagy, hogy fényes nappal a falvakba 
hatolnak és a háziállatokat kegyetlenül pusztítják. így 
Sistárovetz községben is egész falka farkas garázdálkodott, 
több borjut, csikót és számos juhot a lakosok szemelát- 
tára tépett szét. A  lippai főerdőhivatal már tervbe is 
vette, hogy nagy hajtóvadászatokat rendez, de a már 
napok óta tartó hóesések és hófúvások miatt lehetetlen 
most a közlekedés.

Épp most je len t m eg a .Vadásznaptár1 
1897-re. Azok számára, a kik e hasznos szakmunkát 
nem ismerik ide jegyezzük annak gazdag tartalmát, 
mely érdemessé teszi arra, hogy minden vadászember 
megszerezze. A vadász és erdész havonkénti teendőinek 
ismertetése nyitja meg a szak-közlemények sorát; ezt 
követi a budapesti és bécsi vadfogyasztási adók, majd a 
Közép-Erópában honos vadak párzási (üzekedési) illetve 
költési (fiadzási) idejének és életkorának táblázatos 
kimutatása. Aztán részletes összeállítás a Magyaror
szágban és az összes ausztriai tartományokban törvé
nyesen megállapított vadászati és tilalmi időről, vala
mint ezek kiegészítéséül egy táblázatos kimutatás az 
összes vadnemekről, hogy mikor nem szabad azokat 
eladni. Ezt követik a vadászatról szóló 1888. évi XX. 
és a vadászati és fegyveradóról szóló 1883. évi XXIII. 
t.-ezikkek, valamint azok végrehajtása tárgyában kiadott 
kormányrendeletek. Érdekes kimutatás részletezi to
vábbá Magyarország 1895. évi eleven és leölt vad 
kivitelét és behozatalát s végül Diósy Ede jeles szak
írónk tollából egy sikerült czikk ismerteti a vadászatnál 
használatban levő összes golyós fegyvereket. A csinos 
vászonkötésbe foglalt zsebnaptár ára 1 írt 20 kr, mely 
összeg beküldése után a szerkesztőség azt portómen
tesen küldi el a megrendelőnek. A pénzek a .Vadász- 
naptár* szerkesztősége ezimén, Budapest, Gyöngytyuk- 
utcza 13. sz. intézendők.

Csehország erdészeti és vadászati statisz
tikája. Az 1895. évi hiv. statisztikai kimutatásokból 
a következőket vesszük ki. Csehország erdőségeinek 
összterülete 1.507.323 ha; ebből 7238 ha kincstári és 
185.665 ha. községi és 1.315.422 ha. magántulajdon. 
A fanemek szerint 59928. ha. lomb. 1 368,331 ba. fenyő 
és 70.066 ha. közép és alom-erdő. Az összes erdő
terület hozama 3,603.068 m3 fa volt. Erdöégés 41 
esetben volt s az elhamvasztott terület 63 ha. értékben 
pedig 545 frt. volt. Lőjegyzéke a következő: 2469 
fövad, 1933 dám, 13,118 őz, 843 sertevad; 410,846 
nyúl, 30910 üregi nyúl, 1101 siket, 5328 nyírfajd, 842 
császármadár, 69.735 fáczán. 382.777 fogoly. 9016 fúrj 
2,174 erdei és 535 sárszalonka, 218 vadlud, 15,550 
vadkacsa, 2348 róka, 2979 nyest, 9724 görény, 239 
vidra, 343 borz, 105 menyét 72 bagoly 25, 312 ölyv, 
sólyom kánya vércse 4736 varjú és szarka. Vadkárokért 
fizettetett kártérítés fejében 39'370 frt 63 kr. V. L.

Gazdag zsákmány rókából. Ausztriában, a 
hüfingi területen, múlt hó végén rendezett hajtóvadá

szaton szokatlan teríték szerzett általános feltüntést a 
vadászatok között. Egy nagy sereg nyúl és őz mellett 
ugyanis 32 darab róka feküdt a csatatéren. A vadá" 
szaton Fürstenberg hg is jelen volt. V. L.

Mi m indent lőnek hajtóvadászaton! Egyik 
német szaklap közlése szerint Lommatzsch-ban. Szász- 
országban nemrégiben hajtóvadászat volt, mely alka
lommal az elejtett nyulakon kivül még 3 vadász is 
megsebesittetett és pedig az egyik a szeme tájékán- 
kapott sebet, a másiknak a kabát-ujján ment át a- 
lövés, a harmadiknak pedig a csizmászárát lyukasztotta 
át a sörét. Ennek daczára természetésen a vadászat 
a legjobb hangulatban ért véget. V. L.

A  kis Ferkó szomorú története. Mercifalvám 
Grell János postakocsis a feleségével folytonons perpat
varban élt s a napokban elhatározták, hogy elválnak. A  
három gyetmek közül a felnőtt léány anyjához került, a 
nagyobbik fiút az apa fogadta magához s csak a leg
kisebbikre, az öt esztendős Ferkóra nézve nem tudtak 
megegyezni. Ezt az anya nem akarta átengedni s csak 
akkor engedett nehéz szívvel, mikor az apa kijelentette, 
hogy addig nem egyezik bele a vagyon-fölosztásba, atnig 
a kis Ferkót meg nem kapja. Az asszony odahozta nekf 
a gyermeket, de a férj öröme nem tartott sokáig. Még 
aznap este, mikor a gyermekek egyedül voltak otthon, 
az őrizetükre rendelt szolga levette a Grell szolgálati 
revolverét a falról. A  nagyobbik fiú odaszólt: — Vigyázz, 
mert meg van töltve! — de már a következő percben, 
eldördült a lövés és a kis Ferkó keresztüllőtt mellel 
zuhant a földre. Az apa épen jókor érkezett, hogy le
foghatta kedvencének szemét.

B eteljesü lt álom. Ekart Ferencné, torockór 
lakos múlt csütörtökön éjjel azt álmodta, hogy a házát 
a legények sárral kenték be. Utána nézett az álmos
könyvben, hogy mit jelent ez az álom, de megfejtést nem 
talált. Felöltözködött hát s elment egy javasasszonyhoz 
s amig odajárt, három kis gyermekére rázárta az ajtót. 
A  javasasszony azt mondta Ekartnénak, hogy az álom 
nagy szomorúságot jelent. Igaza is volt, mert mire a 
boldogtalan asszony hazaért, három kis gyermeke, akik 
közül a legidősebb hat éves volt, összeégett a szobában. 
A  gyermekek gyufával játszottak, a bútorzat meggyűlt 
s a legkisebb leány megsült, a két kis fiú pedig megfuladt,

Tolvajfogás babonával. Egy boros-sebesi 
kereskedőnek pompás ötlete támadt, hogyan csípje el 
azt a házi szarkát, aki egyszer a portékáját, máskor 
meg a pénzes fiókját dézsmálta. Elhíresztelte, hogy egy 
javasasszony azt mondta neki, hogy a tolvajt el nem 
foghatják soha, ha az éjfélkor a ház ereszén csurgó 
hóléből három kortyot iszik. A tolvaj, aki nem volt 
más, mint a háziszolga, beugrott a babonának s a 
kisértetek órájában szerencsésen nyakon is csípte a 
lesben álló rendőrség.

V én lán y  szerelnie. Kocsány Erzsebét Bal
mazújvároson 66 esztendők létére még mindig szeretni
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vágyott. A falubeli legények azonban nem hajtottak 
szerelmes szavára, amin annyira elkeseredett, hogy 
felment a padlásra s ott a szarufára felakasztotta magát.

M egölte gyerm ekét. Erzsébetfalván véies tra
gédia történt: egy apa megölte a csecsemő gyermekét 
s részeg dühében elvakulva megölte volna másik fiát s 
a nejét is, ha meg nem akadályozzák.

Füleki József czipészmester nemrégen nősült meg. 
Fiatal feleségével eleinte boldogan élj, de utóbb részeges- 
kedni kezdett. Ma délután ismét a pálinkamérésben volt 
a honnan részegen került haza. Feleségét szidalmazni 
kezdte s ebből heves civódás támadt közöttük. A részeg 
embert dühe elfogta s kezet emelt a nejére, homlokán 
véresre sebezte őt, azután fölkapva a háromlábú suszter
széket, azzal a pólyájában szendergő három hónapos csecse
mőjére sújtott le. A  kicsikének feje a hatalmas ütés 
alatt a halántékán szinte ketté vált s gyermek azonnal 
meghalt. A  következő ütést ismét nejének adta, a ki 
jajveszékelve, kuszáit hajjal s véres homlokkal szaladt k; 
az utczára. Azután a másik gyermekét is megakarta ölni, 
de azt a házban lakók megmentették a dühöngő elől s 
elrejtették. Gyurkovics Balázs győri vonatvezető a ki 
szüleinek látogatására ment F.rzsebétfalvára, éppen e ház 
előtt ment el s a nagy lármára azonnal bement az udvarra. 
Füleki ekkor az udvaron rémitgette fenyegetésével a 
lakókat s mikor meglátta az egyenruhás vonatvezetőt, 
abban a hitben, hogy rendőr, szobájába menekült. Gyur
kovics oda is követte. Elsőbb könyörgésre fogta a dolgot 
a gyilkos, de midőn észrevette, hogy Gyurkovics nem 
rendőr, hanem vasutas, öt támadta meg, csakhogy 
Gyurkovics megelőzte s egy ökölcsapással a földre súj
totta. Pillanatnyi szédüléséből magához térve ismét rátá
madt Gyurkovicsra, a ki már alig bírta megfékezni a 
dühöngő embert, de egy napszámos segítségére jött s 
azzal együtt aztán megkötözték s átadták a csendőrségnek.

Hasznos tudnivalók.
Az istá lló  desinficiálása száj- és köröm

fájás után. Lefolyt száj- és körömfájás után az istálló
nak a legradikálisabb desinficiálása az, hogy ha forró 
lúggal minden részt megmosunk és aztán chlormészből 
készült tejjel (10 % -os) minden részt, a falakat és a jász
lakat is bemeszeljük. A trágyát gondosan távolítsuk el, 
seperjük ki az istállót jól és a földjét is alaposan öntözzük 
meg ehlormész-tejjel. Ilyen módon a fertőző hatástól az 
istállót teljesen megszabadítottuk.

A szőllő- és komló-karók tartóssá tételére
az »0 . U. Centrall. f. Walderz.c a következő eljárást 
ajánlja. Minthogy főként a karók repedéseibe hatoló 
nedvesség rontja a fát, a télen vágott karókat fedél alatt 
jól kiszárítva, oly anyaggal kell bekenni, mely a repe
déseket betömi. Erre legjobb a porrátört agyagból és 
forró kőszén-kátrányból készített tapasz. Ezzel kitöltjük 
a nagyobb repedéseket, azután a karó földbe kerülő részét

újból bekenjük forró kátránynyal és porrátört agyagot 
szitálunk reá, annyit, a mennyit a kátrány felvenni tud. 
Ha ez a réteg megszáradt, még egyszer ismételjük a 
bekenést s igy kezeljük a karó felső végét is, hogy ott 
se hatolhasson be a nedvesség. A  kátránynyal kevert 
agyag vizáthatlan réteggel vonja be a karót s megóvja 
a rothadástól.

A  ponty — potyka — korát könnyen meg
állapíthatjuk a > Berliner Patent Bureaut közlése szerint 
a következő módon. Leválasztva egy pikkelyt a hal 
oldaláról, borszeszben jól megmossuk; ha a hal egy éves 
volt, a világosság felé tai tott pikkelyen egy világos pontot 
fogunk látni; a két éves hal pikkelyén ezen pont egy 
gyűrűvel van körülvéve; ha két gyűrűt látunk a pont 
körül, három éves a hal, ha három gyűrűt látunk, négy 
éves hallal van dolgunk és igy tovább.

Pályázatok. Ajánlkozások.
A szászbereki uradalomnál az erdőőri (vadász) állás 

betöltendő. Évi javadalmazás: 240 frt., 1440 liter búza 
400 liter árpa, 25 Kló só, 40 Kló szalonna 1200 G-ot 
tengeri föld, egy darab tehéntartás. Ép testalkatú kis 
családu erdőőri szakvizsgát tett oly egyének, kik a 
fáczán tenyésztés és fegyverek tisztításában jártasak 
küldjék bizonyítvány másolatokkal felszerelt ajánlatai
kat: „Uradalmi intézőség* Szászberek Jász N. Kun 
Szolnok vármegye czimre. Méhészetben jártasak előny
ben részesülnek.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

SZETTHüHTŰ

Úgy a  kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a  szám o s k é p p e l illu sz trá lt , 
h a v o n ta  m eg je le n ő

„Széttekintő Méhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ“ szerkesztősége. 

Sajtény, Csanádmegye.

Egy tisztességes családból való becsületes ifjút 
veszek föl tanoncznak vegyes kereskedésembe. Az 
Erdélyben divó három nyelvet (magyar, német, román) 
bírók előnyben részesülnek..

Ajánlatok alulirt czimemre küldendők:
ifj. Krump Nándor, kereskedő, 

Kudsir. (Hunyad vármegye).
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN, <<-

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítmány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágositással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r  üg y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ÍBaiersdorf Jfenri^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

....M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu foldm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k e lt m agas intézkedésével,

czégünl̂  újólag megtolzatott
a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni ^ | |
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő ntcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak:

Egész é v r e ......................... ..... . 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési felhívás
az

„Erdészeti Újság ‘
szak  és t á r s a d a l m i  he t i  lapra.

Lapunk jövő számával befejezzük az évet s át
lépünk az újba, igy már most szükségét érezzük annak, 
hogy tisztelt olvasóink figyelmét a közeledő uj év
folyamra fölhívjuk s fölkérjük, hogy lejáró előfizetései
ket idejekorán megújítani szíveskedjenek, hogy ez által 
a lap pontos megjelenése előmozdittassék.

Kétszázat meghaladó azoknak a száma, kik rész
ben még nem nyilatkoztak arra nézve, vájjon lapunknak 
— mely érdekeiknek egyedüli független védelmezője — 
továbbrá is hívei maradnak-e, részben pedig még a 
folyó évre is hátralékosak előfizetési dijaikkal. Itt a 
legfőbb ideje, hogy ezek is rendezzék a múltat, miért 
is fölkérjük, hogy nagyobbrészt csekély hátralékaikat

lehetőleg még ennek az évnek folyamán, azonban 
minden esetre a jövő hó 5-ig — esetleg megújított 
előfizetéseikkel egyetemben — beküldeni szívesked
jenek.

Egyben fölkérjük minden jóakarónkat, hogy la
punkat terjeszteni és ismerőseinek ajánlani szíveskedjék.

Az „Erdészeti Ujság“ legalkalmasabb pályázati 
hirdetmények közlésére nem csak nagy elterjedettsége, 
de gyakori megjelenése által is, e mellett a közlési 
dijakat a lehető legalacsonyabban szabtuk meg s az 
ilyen hirdetményeket egyszeri beiktatásnál 2 frt 30 kr., 
kétszeri beiktatásnál pedig 3 frt 60 krért közlünk s 
nem tartjuk magunkat a más lapoknál szokásos és 
sokkal drágább sor szerinti tarifához. Ajánlkozásokat 
előfizetőink részéről ingyen, mások részéről egyszeri 
beiktatásnál 1 írtért, minden továbbinál pedig további 
50 krért közölünk.

Azok részére, kik az egész évi előfizetést a jövő 
hó 5-ig beküldik, még azt az előnyt is biztosítjuk, hogy

TÁR.CZA.
----- —404-------

Szilveszter éjjelén.
Az útközbe összegyűjtött pár száraz galyacskát 

ledobva pipámat elővettem s megtöltöttem egy kis jó 
féle — még levélkorában hozzám jutott — dohánnyal. 
Taplómra aczélom s kovám segélyével tüzet csiholva 
bodor füstöket bocsátottam makrámból s csak ezek 
után fogtam hozzá bírókra kellni a tűzrakás nemes 
mesterségével.

Akárhogy erőltetem emlékezetemet, nem tudok 
visszaemlékezni reá, mikor s érthettem meg Promet- 
henst — ki az emberek számára lopta Zeustól a tüzet — 
mert hogy valamiért neheztel reám, az világos; (habár 
korom sötét éjszaka vala) hiszen a metsző hideg szél 
is gorombán sivitott, én is majd ki fújtam a tüdőmet, 
még sem valék képes egy kis meleget csinálni.

Az Istenadta fa csak senyvedt. perczegett, nem

akart lángra kapni. — Fogaim vaczogtak, dideregtem, 
fáztam a kutyának sem való időben, de azért őszintén 
megvallva eszem ágában sem volt megbánni tettemet.

Régi szándékom volt az, hogy egy téli éjszakát 
künn töltök az erdőben, meg próbálandó a vadász 
életnek a roszszabb felét is; no meg a remény is 
kecsegtetett, hogy csak kerül valami eső elé való.

A Szilveszter éjszaka kínálkozott erre legalkal
masabbnak s egyúttal az az eszme és az a tudat, hogy 
az erdőben megyek át egyik évből a másikba, arra 
ösztökéltek hogy térvemet keresztül vigyem.

Amint a tűz élesztésével foglalatoskodtam, egyszer 
csak megszólalt a hátam mögött egy hang.

— Fiam, ne bíbelődj a tűzrakással kellj föl és 
halgass reánk.

Nem vagyok éppen ideges ember, de ez egyszer 
úgy éreztem, hogy valami hideg borzongás — féle 
futott végig a hátamon.

Óvatosan körültekintettem előbb, hogy nincs e a 
fejemnek szögezve valami vadorzó mordály, azután,
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az orsz. érd. egyesület által kiadott „Erdészeti zseb
naptár" jövő évi kiadványát az előfizetési dij beérkez
te után nyomban 80 krra leszállított ár ellenében porto- 
mentesen megküldjük.

Az előfizetési árak lapunk czimzetén olvashatók 
s az alulirt kiadó hivatal czimén küldendők be.

AZ „ERDÉSZETI ÚJSÁG"
kiadó hivatala.

Kapuzárásnál.
Az időnek folyton forgó kerekén ismét 

lepördült egy esztendő a semmiségbe, hogy 
helyet adjon az őt nyomon követő újnak. Ez 
az idő az, midőn minden ember — tekintet 
nélkül hivatására — elmélkedésbe merül s 
számot vet magával, nyomról nyomra követvén 
a múltat s latolgatván, hogy mi jót, vagy mi 
rosszat nyújtott az neki. Nagyon kevés az 
olyan halandó, a ki a múlttal teljesen meg 
lenne elégedve, mert hiszen földünkön még 
mindig több a nyomor, mint a jólét, több a 
siránkozás, mint az ujjongás, de azért mégis 
kevés van olyan, a kinek csak szomorúság lett 
volna osztályrésze s azt hébe-korba egy kis 
vigasság, egy kis öröm is föl nem derítette volna.

Az is, ki csak a saját bajaival bíbelődik 
és vesződik, szükségét érzi annak, hogy számot 
vessen önmagával; mennyivel inkább van szük
sége erre annak, ki nem csak önmagáé, ki 
nem csak a maga érdekeit szolgálja, hanem

egy nagy közös érdeknek, egy nagy közön
ségnek a szolgálatába állott s életét ennek 
szentelte! Ilyen ember a hirlapiró, mert hiszen 
ő mikor dolgozik, azt nem a maga jóvoltáért 
cselekszi, hanem teszi azok kedviért és érde
kében, kik őt bizalmukkal megtisztelik s kik 
őt szószólójuknak fogadták.

Az erdészeti altiszti személyzet ügyeivel, 
érdekeivel évtizedeken át senki sem foglal
kozott, legalább nem abban a mértékben, a 
milyet az megérdemelt volna. Ez a tekintélyes 
testület, mely pedig nem megvetendő, fontos 
tényező hazánk közgazdaságában, ismeretlen 
volt a világ előtt, sőt maga magát sem ismerte, 
ő maga nem törődött magával, vele sem törő
dött más.

Ennek a viszás helyzetnek a megszünte
tésére, ennek a szomorú állapotnak a meg
javítására válalkozott lapunk szerkesztője akkor, 
midőn 1894 év November havában megindította 
az „Erdőőr“ czimű lapot, melynek programm- 
jául az erdészeti altiszti személyzet érdekeinek 
előmozdítását tűzte ki. A vállalat merész volt, 
mert a mértékadó helyekről nem hogy támo
gatásban nem részesült, de sőt ott idegenkedve 
fogadták s hogy mégis kudarczot nem vallott, 
az csak annak bizonysága, hogy olyan hiányt 
pótolt, melyet már régen éreztek az érdekeltek, 
de melyet pótolni senki meg nem kísérelt, talán 
azért, mert félt a kudarcztól.

hogy az ellenkezőről meggyőződtem s azt láttam, hogy 
két igéző szép női alak és egy idősebb marczona 
óriástermetü meg egy fiatalabb szintén deli férfi ál
lanak előttem, fölkeltem s vártam a történendőket, 
mert megvallva az igazat harapófogóval sem lehetett 
volna belőlem egy szót kicsikarni.

Végre megszólalt az egyik nő, kinek arczvonásai 
és ruházata görög typust árultak el.

— Tudd meg kik állanak előtted. Ez-a marczona 
férfiúra mutatva — Nimród, a ti ősapátok, annak a 
Hunor és Magor vitéznek az apja, a kik Elviláth földjén, 
a melyet most Perzsiának neveznek, megválva atyjuktól 
a pusztán egy szarvasra bukkantak s azt addig űzték, 
mig az állat a Mestis tenger — mai Azovi — ingóványai 
közé mnnekült. Ott azután hasztalan keresték, eltűnt 
az nyomtalanul a szemük elől.

Az ösmeretlen vidéken bolyongó vitézek észre 
véve, mily jó termőfölddel bir az, fölkerekedtek és 
társaikkal együtt oda költöztek. — Hanem ott sem 
maradtak sokáig, kóbor természetük kiragadta őket a

pusztaságra, a hol egy sereg asszonynépre bukkantak, 
kik Belár fiainak feleségei és leányai voltak.

A vitézek megrohanták őket, mindenik lovára 
kapva egyet-egyet elvágtattak velők. Egy sem mene
kült meg a fehér nép közzül.

Hunor és Magor Dulánaknak, az olánok fejedel
mének két leányát fogták föl és vették feleségül. — 
Hunornak marakékai lettek a Hunok, Magornak a 
Magyarok. Ezek azután a nagy népvándorlás idejében 
Balámir vezérlete alatt Pannóniába — mai Magyar- 
ország — törtek és itt letelepedtek. Itt sem töltöttek 
hosszú időt, tovább kergették őket a viszonyok s csak 
ismét egy nagy idő múlva, 887-ben kerültek vissza 
Álmos vezérlete alatt. Azután Árpád, Zsolt, Taksony 
és Géza vezérlete alatt változó szerencsével harczolva 
megalapították a mai Magyarországot, mely a kereszt- 
séget fölvett Géza fia István óta keresztény állam lön 
s mint ilyen eddig már az 52-ik királyt valja urának.

Ez itt — ama deli férfiúra mutatva — Hubertus, 
a német vadászok védszentje, ki előtt aggancsai között
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A vállalat életrevalóságát legjobban bi
zonyítja ama tény, hogy az olvasó közönség 
nem elegedett meg a szűk korlátok között 
mozgó lappal, hanem fennen követelte annak 
kibővítését, ígérve ehhez úgy az erkölcsi, mint 
az anyagi támogatást. A közkivánalomnak ellent 
nem állhatván, alulirt kiadó-szerkesztő az 
„Erdőőr* helyébe léptette mostani heti lapun
kat abban a biztos reményben, hogy az Ígért 
támogatás nem marad Írott malaszt, hanem az 
ige testet is fog ölteni.

Az emberi élet nem egyéb, mint hosszú 
lánczolata a csalódásoknak, melyeket csak 
ritkán kerülhetünk el.

Az első évnegyed, melyet uj lapunk átélt, 
fényesen bebizonyította, hogy reményeink na
gyon is vérmesek voltak s hogy akkor, midőn 
a kapott ígéretekre építettük azokat, fövenyre 
építettünk.

Az anyagi támogatás csak részben jött 
meg s csak éppen olyan mértékben, hogy a 
lap napról-napra — gyakran áldozatok árán — 
föntartható, a szellemi támogatás pedig mond
hatni hogy egészen kimaradt.

Az előfizetők tekintélyes része dijának 
beküldésével késedelmeskedik s a kiadó-szer
kesztő nem egyszer más hivatása után keser
vesen szerzett s családja eltartására szánt

csekély fizetését kénytelen föláldozni, hogy a 
lapot föntarthassa, annak szellemi részéhez 
pedig csak elvétve juttat egy-egy lelkesebb 
bajtárs némi csekély morzsákat. Ilyen viszo
nyok között a szerkesztő a helyett, hogy ön
feláldozó munkájának némi gyümölcsét látná, 
még anyagi áldozatokat is kénytelen hozni s 
8 órai hivatalos munkálkodását még további 
napi 7—8 órával megtoldani a nélkül, hogy 
ez a tulcsigázott munkálkodása bár mily cse
kély jutalomban részesülne.

A tisztán anyagi haszon után leselkedő 
közönséges lélek ilyen viszonyok között sutba 
dobná a tollat s abba hagyná a szent ügyet, 
melynek szolgálatát szentelte, de nem teszi 
ezt az olyan, ki azt igaz lelkesedéssel, önzet
lenül szolgálja, hanem szembe szállva minden 
akadállyal megmarad a küzdtéren, mig vagy 
együtt vész el az általa szolgált ügygyei, vagy 
pedig azt diadalra vezeti.

Az igazságnak elöbb-utóbb győzedelmes
kednie kell, mert lehetetlen, hogy az igaz ügy 
elbukhassék. Apró-cseprő dolgok könnyen jön
nek a világra, de a nagy eszméket csak ne
hezen s hosszadalmasan szüli meg az idő. 
Ha valamely vállalkozásunk mindjárt az első 
kísérletre nem sikerül, nem szabad azonnal 
hitünket veszteni, kislelküeknek lenni, hanem 
tovább és addig fáradozni, mig kitartó buzgó

álló ragyogó kereszttel jelent meg e szarvas; ez a 
hölgy — a mögötte álló nőre tekintve — az erdők 
Driásza, én pedig a vadászok védasszonya Diána vagyok.

Eljöttünk fölkerestünk téged, szenvedélyes va
dászt (?), hogy megkérdezzük tőled, mi kívánságod 
van az uj év alkalmából.

Ne rösteld kimondani óhajtásodat, állj elő nyíltan 
vele; ne kérdjed, honnan érdemied azt ki. Cserébe 
óhajod teljesüléséért majd mi is szabunk egy föltételt.

Habár az utolsó szavak az előbbiek keltette 
hatást nagyban csökkentették, mindazonáltal hamar 
készen voltam kivánságaimmal, melyek szószerint a 
következők valának:

Kulacsomból a jó bor soha ki ne fogyjon, pipám 
mint a Vezúv örökké füstöljön, ha erdőn vagy mezőn 
járok, vadat mindig lássak s végül ha már egyszer meg 
kell halni, az erdőben érjen utói a nagy kaszás.

Mind a négy óhajtásod teljesedésbe megy, ha-e 
pillanatban valaki erősen megrázott s ezt kiáltotta a 
fülembe: „Boldog uj évet!“ „Vigyen el az ördög!*

mordultam lakótársamra, „legszebb álmomból ébresz
tettél föl*.

A „ha“ szócska kedélyes emberek előtt tudva 
levőleg czigány prepositió és biz’ én úgy jártam vele, 
mint Fáraó egyik ivadéka, kitől álmában a kávéházban 
a pinczér azt kérdezte: „melegen vagy hidegen paran
csolja a kávét? „Ha“ már választani kell, hát legyen 
meleg. —

Ugyanakkor a morét felköltötte falaki.
— Utáljon meg devla, miért költöttéi fel? most 

se hideg, se meleg — kiáltott a czigány boszusan. —
Engem is a „ha* szónál ébresztettek föl, „ha“, 

tehát szívesen veszik az „Erdészeti újság* kedves 
olvasói, nekik a lap és a maga nevében Boldog uj 
évet kíván: KULCSÁR PÁL.

A D O M A K .
— Nos, vége van már a böjtnek? — kérdi valaki az 

erdőőrt.
— Vége bizon, — felel ez — most már k e z d ő d i a  — 

koplalás.
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Ságunk és munkálkodásunk legyőzi az akadá
lyokat s diadalt ül azok fölött.

Blcsüggedés, reménytelenség csak a gyönge 
lelküek sajátja, az erős lélek nem ismer aka
dályt, melylegyőzketlenvolna; abból sohasem 
vész ki a remény.

Az a remény, hogy a lapunknál eddig 
tapasztalt szomorú viszonyok nem fognak örök
ké tartani, hogy egyszer valahára nekünk is 
fölvirrad, buzdít arra, hogy a küzdelmet a 
jövő évben is, és pedig fokozott erővel és 
buzgósággal folytassuk. Az a remény, hogy 
bárátaink s liarczostársaink száma nem fogyni, 
de mindinkább gyarapodni fog és az, hogy 
minket fáradságos munkánkban nem csak anya
gilag, de erkölcsileg és szellemileg is támo
gatni fognak, erőt ad a jövő küzdelmekhez

Ismételten fölkérem tehát lapom összes 
barátait, hogy támogatásukat a jövő évben se 
vonják meg tőlem s azzal, hogy részint szak
beli, részint társadadalmi irányú közleményeik
kel a lap tartalmának és belbecsének gyarapí
tásához hozzájárulnak, annak a tehernek, mely 
alatt gyönge vállaim szinte roskadoznak, leg
alább némi részét azokról levenni szívesked
jenek. Alig akad egy is sok olvasónk között, 
ki érdekes vadászatokról, vadállományról, du- 
vadpusztitásról, erdősítésről, kihasználásról, 
erdei károkról, orvvadászatokról madárvonu
lásról, és még isten tudja mi mindenről hirt 
nem adhatna. Csak egy kis igyekezet, egy 
kis akarat kell hozzá s mindenki meglássa, 
hogy az erdészeti altiszti személyzet körében 
hány ügyes tollforgató ember van. Az, hogy 
valaki talán a nyelvet nem bírja annyira, hogy 
hibátlanul fogalmazhasson, senkit el ne riasz- 
szon; arra való a szerkesztő, hogy a szükséges 
simítást megtegye.

Midőn most, az év zártán mindazoknak, 
kik lélekölö és fárasztó munkálkodásomban 
bármely irányban támogatni szívesek voltak, 
hálás köszönetemet nyilvánítanám s jóindula
tukat úgy magam, mint vállalatom részére 
a jövőre nézve is kikérném, kívánok mind
nyájuknak boldog Újévet!

P o d h r a d s z k y  Emil  
szerkesztő — kiadó.

LEVELEZÉS.
R o z s n y ó  1896 december 17.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Bent vagyunk a vadászati idénynek a kellő köze

pében, begy, völgy visszhangzanak a puskaropogástól 
s mégis csodálatos, hogy lapunk vadászati hírekben 
szűkölködik. Nem tulajdoníthatom ezt másnak, mint 
kényelem szeretetnek, pedig hát hogy egy-egy hírnek 
a leírása nem kerül valami nagy fáradságba, azt 
magamról tudom. Ennek bizonyságául legyen szabad 
környékünkről egy pár hírrel szolgálni.

Andrásy Géza gróf ő méltósága folyó hó 2, 3 és
4-ik napján szép vadászatot rendezett fényes vendégei 
számára gömörmegyei nagy erdőségeiben. Első nap a 
szulovai erdőkben rendezett hajtásnál hét medve mutat
kozott s ezek közül egyik egy erdőőrt megrohant s 
bizonyosan szétmarczangolja, ha véletlenül a vadász 
uraknak nem sikerül a fenevadat elejteni. Persze a 
véd személyzetnek ilyen nagyúri vadászatokon tiltva 
van medvére lőni, mint ha a medve bőre drágább lenne, 
mint a szegény erdőőró. Már ha az urak maguknak 
tartják fönn a lövés jogát, annyit mégis megengedhet
nének a védszemélyzetnek, hogy legalább önvédelemből 
lőhessen. Uram Isten! hiszen a törvény még az em
berölést is megengedi, ha azt az önvédelem meg
kívánja.

A vadászat másodnapján a betléri, harmadnapján 
pedig a szeliczei erdőket hajtották meg.

A vadászat eredménye valóban fényesnek mond
ható, a mennyiben a három napon összesen 3 medve 
8 vaddisznó, 4 őz, 3 darab dámvad és 4 róka került 
terítékre.

A Rozsnyóhoz 2 kilométernyire eső csucsomi ércz- 
bányában f. hó 16-án nagy szerencsétlenség történt. 
Egy dynamit töltény véletlenül elsült s két embert 
annyira megsértett, hogy ha életben maradnak is, 
örökös koldusok lesznek. Itt eszembe jut egy régen 
hallott vers, mely igy hangzik:

A bányász élet szertelen.
Miként hajó a tengeren;
Mint bércztetőn a fergeteg,
Véletlenül rohanja meg 
A hirtelen halál.

Hogy jó-e a vers, nem tudom, de hogy való, az 
bizonyos.

a szerkesztő ur hive 
Mikó Lá s z l ó

erdőőr.

Va l e a - Ma r e  1896 november 19.
. T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Olvastam lapunkban egy szaktársam panaszát, 
hogy a magán uradalmaknál hiányosan tartják be az 
erdőtörvényt s gyakran olyan egyéneket alkalmaznak 
erdőőrökül, kik erre a szakra semmiféle képesítéssel
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nem bírnak. De hiszen ebben a hibában nem csak a 
magán uradalmak leledzenek, hanem gyakran látjuk 
azt magánál az erdőkincstárnál is, hol az üresedésben 
lévő állomásokat gyakran éveken át nem töltik be, 
hanem e helyett alkalmaznak különféle s minden 
egyébre, csak erdőőrségre nem alkalmas napibéreseket, 
ezeket a környék népéből toborozván. Ott vannak 
azután az erdőőri szakvizsgák. Hogy ezeken még mindig 
nem járnak el kellő szigorral, arról mindenki könnyen 
meggyőződhetik, a ki végig nézi.

A vizsgái szabályok azt Írják elő, hogy a vizs
gázónak az ország hivatalos nyelvéből is legalább ki
elégítően kell vizsgáznia s mégis mit látunk? Évről- 
évre csoportosan tesznek erdőőri szakvizsgát, kiknek a 
magyar nyelvről halvány fogalmuk sincs. Arról hogy 
sokan mesterséges bizonyítványokat hoznak a megkívánt 
3 évi gyakorlatról, nem is szóllok, hiszen mindenki tudja, 
hogy akár hányszor vizsgáznak olyanok is, kik erdőt 
még életükben soha sem láttak. És megesik azután, 
hogy az ilyenek jobb minősítést nyernek a bizonyít
ványukon, mint a szakiskolát sikerrel végzett s az 
erdészet terén kellő jártassággal bírók.

Az ilyenek rendszerint protekcziós emberek s az 
életben is azután gyors az előmenetelük. Magam ös- 
merek egy olyan egyént, ki 1894 évben vizsgázott s 
a jövő év elején már IV. osztályú s hét hónapra rá 
Ill-ad osztályú erdőőr volt, daczára annak, hogy a 
hivatalos magyar nyelvből alig tud egy pár szót, pedig 
hát a pályázati hirdetményekben ki van kötve a hiva
talos magyar nyelvnek szóban és Írásban való bírása. 
Nyilvánvaló ebből külömben, hogy az erdőőri személy
zetnél is meg van ama bizonyos szamár létra.

Hibáztatnunk kell, hogy a vizsgáknál még mindig 
nagy súlyt helyeznek az elméletre. A vizsgázókat a 
gyakorlat terére kellene vinni s megnézni, vájjon azt, 
mit a könyvből úgy — a hogy bemagoltak, át tudják-e 
vinni az életbe s ott megfelelően alkalmazni. Az Írás
beli vizsgán pedig legalább azt kellene megkövetelni, 
hogy a vizsgázó a legegyszerűbb jelentést a hivatalos 
nyelven érthetően megfogalmazni tudja.

Ilyen eljárás mellett az erdőőri pályára készülök 
nagyobb fáradságot vennének maguknak készülődéseik
nél s nem lenne nekünk, szakképzett altiszteknek annyi 
panaszra okunk a sok nem közénk való kolléga miatt.

Ha véleményemben a tekintetes szerkesztő ur is 
osztozik és azt helyesnek tálálja, kérem soraimnak 
becses lapjában egy kis helyet szorítani.

Szívélyes üdvözlettel lévén
igaz hive

G e r g e l y  J ózse f ,  
erdöör.

A nagyvilágból.
Az osztrák álamvasutak tulajdonát képező resiczai 

bányában rettentő bányaszerencsétlenség történt. Az 
egyik tárnában, melyben száznál több munkás dolgo

zott, kigyulladtak a gázok s az óriási robbanás, mely 
megrázta az egész környéket, a munkások legnagyobb 
részét nyomban megölte, a másik részt pedig életveszé
lyesen megsebesítette. A mentést nyomban megkezdték 
300 munkással, de sajnos, az eredmény minden igye
kezet és buzgóság mellett is elszomorító. Eddig a 
halottak száma harmincznégy, a halálosan sebesülteké 
tizenhét, a könyebb sebbel menekülteké harmincz. 
Negyvenkilencz embernek a sorsáról még eddig sem
mit sem tudnak, de bizonyosra vehető, hogy ezek 
valamennyien életüket vesztették. Kiásásukon serényen 
dolgoznak, bár tudják előre, hogy csak hullákat hoz
hatnak felszínre. Az egész város gyászba borult, alig 
van család, melynek elsiratni valója nem volna.

A hullák eltemetése után Ilire futott, hogy az 
egyik sírból kopogás és nyöszörgés hallatszott; a nép 
neki esett a sírnak s kezeivel kezdte azt fölásni, mig 
végre oda jöttek a hatósági közegek s kiásatták a 
koporsót és a hullát fölmutatták a népnek, mely lá- 
zongani kezdett, azt állitván, hogy az urak a sebesül
teket is eltemettetik.

A bányaigazgatóság az özvegyeknek temetési költ
ségekre egyenkint 50 forintot adott s elrendelte, hogy 
a meghaltak eltöltött szolgálati idejükhöz 10 évet 
számítsanak s ilyen alapon nyugdíjazzák a hátramaradt 
családtagokat.

A külpolitika ismét és még mindig a beteg Török
országgal foglalkozik. Egy tekintélyes angol lap azzal 
a hírrel lepte meg a világot, hogy a hatalmak már 
megegyeztek a fegyveres beavatkozásra nézve. Orosz
ország fennen hangoztatja a Bosporus és a Dardanel
lákhoz való igényét s lapjai nagyon harczias hangon 
írnak. Úgy látszik, hogy utoljára is fegyverrel fogják 
az ügyet eldönteni.

Az országházban befejezték a felirati vitát s 
mint az előrelátható volt, a szabadelvű párt által be
nyújtott szöveget fogadták el. Most, az ünnepek ide
jén a képviselőház is szünetelni fog s csak a jövő év 
elején folytatja tanácskozásait.

Hasznos tudnivalók.
M ire le h e t fö lh aszn á ln i a  v én  gyüm ölcs

fá k a t?  A vén gyümölcsfákat, midőn kivágjuk, bár 
fájuk még egészséges, leggyakrabban csak tüzelőfának 
használjuk, pedig azoknak sokkal nagyobb hasznát 
látnok, ha más módon értékesitenők. Az alma és 
körtefa kiválóan alkalmas esztergályos munkákra, igy 
pompás gyertyatartók, kép és tükör keretek, szivar 
szopókák, dobozok s más hasonlók készítésére. Thürin- 
giában ezt már régen fölismerték s az ilyen árukkal 
elárasztják a világot. Késnyelekre is nagyon alkalmas 
az ilyen fa, sőt megfelelő párczolás utáu kitűnő ébenfa 
utánzatot szolgáltat. A cseresnyefa butorkészitésre al
kalmas és mahagonifa utánzatok készítésére. A fiatal
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megyfák tudalevőleg pompás sétepálczákat és pipa
szárakat szolgáltatnak. Ebből látható, hogy a gyümölcs
fák még akkor is szép hasznot hajthatnak, midőn már 
termőképességük megszűnt.

H ázi tea. Jó teát, mely jóságára nézve a drága 
boltbelivel vetekedik, bárki könnyen készíthet magának. 
A napfényes erdős dombokon ó b  hegyoldalakon tenyésző 
földi eper levele ugyanis a legkitűnőbb teát szolgál
tatja. Ennek a növénynek a leveleit elzárva, száraz 
helyen kell tartani, hogy meg ne penészedjenek s 
illatjukat ne veszítsék. Arról, hogy az ilyen tea jobb, 
mint a boltbeli, minden fáradság és költség nélkül 
bárki meggyőződhetik. A kereskedésekben árult külön
féle tea ha tiszta és valódi, akkor nagyon drága, ha 
pedig olcsó, akkor bizonyosan már egyszer kifőzött, 
kilúgozott, vagy pedig vegyítve van fűz, megygy vagy 
tudja isten milyen más egyéb levelekkel. Állítólag 
már nálunk is vannak olyan gyárak, melyek „valódi* 
kínai teát gyártanak. Ha teánkat ilyen módon magunk 
készítjük elő, abból hármas hasznunk is van: 1 tudjuk, 
hogy miből van; 2. nem engedtük magunkat meg
csalni ; 3. nem került pénzünkbe.

N yeregtörés gyógyítása. A nyeregtörésből 
eredő sebet legkönnyebben úgy gyógyítjuk, ha arra 
porrá zúzott kávét hintünk, de ennek hiányában a 
kéményből való kormot is használhatjuk. A kormot 
szintén apróra törjük s azzal a sebet jó vastagon be
hintjük. Ha ezt az eljárást néhány napig ismételjük, 
a törés rövid idő alatt begyógyul. Még ezeknél is jobb 
hatása van a porrá égetett kenyérnek, melyet szintén 
a fent leirt módon használnuk. Ez olyan gyorsan 
gyógyít, hogy a ló 3—4 nap alatt teljesen fölgyógyul 
s újból nyergelhetjük.

Különfélék.
Szem élyi hírek. A szászsebesi m. kir. erdő

hivatal személyzetének állományában előléptetve let
tek : III. oszt. főerdőőrré Atzberger Imre I. oszt. erdőőr; 
I. oszt. erdőőrré Csonka István és Csuesy János II. oszt. 
erdőőrök. II. oszt. erdőőrré : Kiss József, Temesi János 
és Balogh Dénes III. oszt. erdőőrök; IH-ad oszt. erdő
őrökké Dávid Ferencz és Bágya Miklós IV. oszt m. 
kir. erdőőrök. Kineveztetett III. oszt. famesterré Koper- 
dák József püspöki uradalmi erdőőr. Állomásukon 
véglegesittettek: Mehrbrodt Jószef IV. oszt. m. kir. 
erdőőr és Csurgay András IV-ed oszt. m. kir. faraktárőr. 
Gratulálunk 1

Erdészeti zsebnaptár. Több oldalról hozzánk 
intézett kérdésre értesítjük tisztelt olvasóinkat, hogy 
az erdészeti zsebnaptárt a magán uradalmaknál alkal
mazott személyzet is megszerezheti. A szerkesztőség 
most egyelőre 50 darabot kért leküldeni s a megren
delőknek leérkezésük után azonnal szét lesznek küldve.

A  m aguk sírját ásták. Egy plosíei (temes- 
megyei) oláh parasztgazda kutat ásatott az udvarán 
Ráth András és Galatovics Kristóf kőmüveslegényekkel. 
A homokos rétegben könnyen folyt a munka és a 
legények kétnapi ásás után már kilencz méternyire 
jutottak a főid alá. Szombaton, e hónap 19-én délután 
újra leszálltak a kútba, hogy folytassák az ásást. A 
mikor leereszkedtek, a homokos talaj hirtelen süppedni 
kezdett, majd oldalt nagy robajjal betölt a kút fala. 
A homok előbb derékig, azután nyakig elföldte a 
munkásokat. Panaszos kiáltásaikra a környék népe 
odagyült a kút nyílásához és vödröket, köteleket eresz
tett le. Mindez azonban nem használt, mert néhány 
perez múlva egy harmadik homokomlás egészen elte
mette őket. Pár perczig rémesen hangzott föl a föld 
alól az eltemettek jajveszéklése, azután csöndes lett 
minden. Egy szerb legény létrán leereszkedett a kútba, 
de maga is majd odaveszett, mert a létra eltört alatta. 
Fölülről azonban kötelet dobtak utána és nagy nehezen 
kihúzták. A szerencsétlenség hírére odasiettek a kút
hoz az eltemetett kőmivesek hozzátartozói és kóztör- 
delve siratták halottjaikat. Késő estig dolgoztak a kút 
körül, mig végre sikerült kideszkázni az oldalait és 
kiásni a kőmivesek tetemeit A szerencsétlenek, a kik 
közös sírjukat maguk ásták meg, még akkor is átölelve 
fogták egymást. A vizsgálat kiderítette, hogy a föld
omlást a munkások hanyagsága okozta, a kik, ha 
szokás szerint kitéglázzák a kutfalakat, megakadályoz
hatták volna a szerencsétlenséget.

Szerencsétlenség a Bakonyban. Nádasdy 
Ferenc gróíot nagy szerencsétlenség okozójává tette a 
tragikus véletlen. A Bp. H. igy mondja el az esetet: 
A gróf a bakony-nánai uradalomhoz tartozó alsóperei 
vadaskertjében cserkészett tegnap s magával vitte 
Takács István erdőőrt, a ki tiz méterrel előtte járt. A 
gróf és vadásza egy megsebzett szarvastehén nyomát 
követte. Mikor egy sürü szélére értek, a gróf leemelte 
válláról expresz-puskáját, hogy rátegye a ravaszra a 
biztossági zárt. Ebben a pillanatban lövés dördült el 
és utánna nyomban jajkialtás verte föl az erdő csend
jét. Egy bokorból kiágazó galy ugyanis elsütötte a 
gróf fegyverét és a golyó Takács Istvánt érte.. A 
szerencsétlen lerogyott a földre és visszakiáltott a gróf
nak: „Meglőtt, kegyelmes uram, nem tudok tovább 
menni.' Nádasdy gróf hozzárohant és megdöbbenve 
látta, hogy az erdőőr erősen vérzik. A golyó hátulról 
érte a comb felső részén és keresztülfurta az egész 
tétét. A gróf kocsiján vitte el a sebesültet az egy 
órányira lévő vadászkastélyba, de mire az orvos meg
érkezett Zircről, a szerencsétlen kiszenvedett. Takács 
István fiatal özvegyet és nyolez gyermeket hagyott 
árván, a kiknek gyámolitásáról a mélyen sújtott gróf 
azonnal gondoskodott.

A hernyók m iria d jai. A B p . H. írja: Hétfőn 
reggel a Kalló és Engel-féle mészégető kemence mintegy
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80 holdnyi területén érdekes természeti ritkaságot láttak. 
A  vastag, frissen esett hóréteget egyszerre a hernyók 
miriádjai lepték el mindenféle nagyságban és színben. 
Voltak köztük barnák, zöldek és feketék is, só't sok csúnya 
pók is hemzsegett köztük. A  varjuk serege azonnal meg
szimatolva a ritka falatokat, mindjárt ott termett és 
nagy mohón fölfalta e váratlanul érkezett vendégeket. 
Sokan nézték ezt a furcsaságot. Hihetőleg erős levegő
áramlás hozta a hernyókat melegebb tájakról erre a 
vidékre. Az érdekes jelenség megérdemelné, hogy ter
mészettudósaink foglalkozzanak vele.

A  legfiatalabb asszony. Amerikában, Sea- 
nette pennsylvaniai városban van a világ legfiatalabb 
asszonya. Gatt Canetanak hívják, még nem töltötte be 
a 12-ik évét. Iskolába járt eddig s mikor egy napon 
elmaradt onnan, a tanítónő utána küldött szüleinek 
lakására. Az anya azonban azt üzente vissza a taní
tónőnek, hogy a leánya nem megy többé az iskolába, 
mert az nap férjhez ment egy Patri nevű olasz mun
káshoz.

M eddig leh et á lm atlanul éln i?  Hogy ezt 
a kérdést megoldják, a jowai egyetemnek két tanára három 
napot és éjét alvás nélkül töltött. A  kísérletet tovább 
nem folytathatták, mivel az egyik gyengesége oly magas 
fokra hágott, hogy élete komolyan veszélyben forgott. 
Az érverés csaknem egészen megszűnt, a test hőmérséke 
leszállott, a bőr érzékenysége s az érzékek fogékonysága 
jelentékenyen eltompult. Azonban egyetlen, jól átaludott 
éjszaka helyrehozta ismét a kísérletezők egészségét.

Az arany gallér. A tűzoltóknál nagyban grasz- 
szálteddíga főparancsnoki czim s az egyenruhán az aranyos 
gallér. Ennek az ártatlan hiúságnak a szárnyát elvágja 
most az országos tűzoltó szövetség legújabb határozata. 
Eltörölik a főparancsnoki czimet; a tűzoltóság vezetőjét 
ezentúl egyszerűen parancsnoknak fogják czimezni. Az 
aranyos gallér pedig csak a tűzoltó szövetség elnökének 
és alelnőkének lesz kiváltsága; a parancsnokok posztó
gallért viselnek csillaggal.

Ebédre hívás. A szegődi átokházi puszta széléhen van 
Szél Imrének a malma. Ott forognak a nagy vitorla szárnya^ 
egy kissé emeltebb helyen, ahol jól éri a szél, a tanya pedig 
távolabb fekszik a laposban. Szél Imréné megfőzte a minap az 
ebédet és előkiáltotta a két éves Imre fiát: „Imriske, szaladj 
a malomba az apádért. Mondd hogy megfőtt már az ebéd.“ Im- 
riskét boldoggá tette a megbiztatás és futott lelkendezve a 
tarlón át a malom felé. Mikor közel ért, belekezdett a mondó
kájába: „Édös apám, gyüjjön kend haza, az üzente éd’s -------,.
Többet nem mondott, mert a szélmalom forgó vitorlarudja fejbe 
vágta a gyereket. Ketté repedt a koponyája és elterült a földön. 
Az apja holtan vitte haza gyermekét a szomorú ebédhez.

Gyilkos suhanó. Zemplénvármegyében történt: Vígan voltak 
a lányok és legények a petróci fonóban. Hangos szóval vigadoz- 
tak, egyszerre csak Porvonzák Mihály 13 éves legény a falu 
egyik szép leánya fölött összeveszett Rovnyák János 14 éves 
pajtásával. Összevesztek, hajbakaptak s a dolognak a vége az 
lett, hogy Porvonzák kést ragadott s markolatig döfte Rovnyák 
János oldalába. A legény menten meghalt, gyilkosát pedig 
elfogtak.

A  forgatható palota. Már évek óta azon 
tanakodnak a franczia technikusok, hogy az 1900 évi 
világkiállításra az Eiffel-toronyhoz hasonló rekláinépit- 
ményt teremtsenek. E talányt valószínűleg D e v i c 
mérnök fogja megoldani, a mennyiben ha terve meg
valósítható, oly nagyszerű, hogy ritkítja párját. Egy 
115 méter magas, hatszegü t o r o n y n a k  tervezetét 
mutatta be, a torony aczélból készült, díszítésül nikkel, 
alumínium, pala és kristály, valamint technikus ékít
mények szolgálnak, Tündéries lesz a látvány este, 
midőn 2000 iv- és 20.000 izzólámpa fogja fényét vetni 
az építményre. A 24 emeletes toronyban az utolsó há
rom kivételével, vontató készülékeket fognak elhelyezni. 
Pazar fénynyel berendezett vendéglőkben természetesen 
nem lesz hiány. A toronynak tágas végében egy 
művészies kivitelű óra, orgona és 64 harangból álló 
harangozókészülék lesz felállítva. A 12 apostol helyett 
nagyobb találmányok jelvényei, nevezetesen a könyv
nyomdáé, távírdáé és léghaj ozásé fogják óránként 
körüljárni az erkélyt. Egy 1200 izzólámpával ellátott 
5 méter magas galliai kakas jön a csúcsra, mely büsz
kén tárja szét szárnyait s messze elhangzik óránként 
ismétlődő bájos „kikeriki“-je. Hogy lehetséges legyen 
még a vendéglőkben való étkezés alkalmával is az 
egész kiállítást belátni, az egész torony egy órán belül 
saját tengelye körül megfordul, ezért elnevezték 
„ P a l a i s t o u r n a n t  “-nak.

Szerkesztői üzenetek.
D é z s y  S á n d o r  u r n á k .  A beküldöttet némi átdol

gozással közölni fogjuk. Azon senki se ütődjék meg, ha közle
ménye nem lesz azonnal közölve; rengeteg munkája mellett a 
szerkesztő csak átvirrasztott éjszakákon és ünnepnapokon képes 
a beérkezett sok levelet átnézni, mert hiába, még mindig nem 
jutottunk oda, hogy a szerkesztő minden más foglalkozástól füg
getleníthesse magát s igy két urat is kell szolgálnia. T ó t h  
J o a c h i m  u r n á k .  Levélben fogunk az ünnepek alatt vála
szolni úgy önnek, mint mindazoknak, kik a kiállítás látogatására 
jelentkeztek volt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos:.
Podhradszky Emil.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész"
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÖ 
MÉHÉSZ” szerkesztősége.

Sajtény, Csanádmegye.
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»»FONCIERE" PESTI BIZTOSXTO-INTEZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítmány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  íBaiersdorj J£ennl[ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nag y m éltó ság u  fö ldm ivelesügy i m. k ir. M in is te riu m n ak  1894 évi augu sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czógünli újólag megtoiziatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

= = = ------ —  P O L G Á R I  R U H A ü  ~ ■ =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m egrendelések  k iváló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d en k i o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vevő inket fé lrevezetn i
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ö csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés ra. kir. Ministerium szállítói.

BU DA PEST IV. Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sa rk án

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam. Szászsebes, 1897. Január 3. 14-ik szám.
r

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r nap

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Az idő folyton forgó kerekén ismét lepördült 
egy esztendő a semmiségbe s minket szegény múlandó 
földi lakókat egy lépéssel közelebb hozott a sirhoz.

Az ember gyarló teremtése az Istennek, elenyé
szőig csekély tényező a nagy mindenségben. Élete 
nem egyéb, mint a küzdelmek hosszú lánczolata s 
hogy ezek alatt össze nem roskad, azt egyedül a benne 
élő hitnek, a reménynek köszönheti. Fényes tanú
bizonyság állitásunk mellett, hogy életunottakká, ön
gyilkosokká rendszerint csak az olyan emberek lesznek, 
kiknek kebeléből a hit és remény végleg kihaltak s kik 
ennek következtében önbizalmukat teljesen elvesztették.

Legyen bár a legnehezebb sors osztályrészünk,

üldözzön ellenség, nyomor, balszerencse, kínozzon testi 
vagy lelki betegség, ha Istenben való hitünket s bizo- 
dalmunkat el nem vesztettük, mindig biztat a remény, 
hogy sorsunk majdan jobbra fog fordulni, hogy fölvir
rad még nekünk is valaha. Azt módja a nóta is, 
hogy: „Ne szomorkodj, légy vig, nem lesz az mindig
igy!“

Az év fordulója az, mikor számot vetünk magun- 
kal, midőn végig tekintünk az elmúlt esztendőnek 
minket érdeklő eseményein, mérlegeljük, hogy az ahhoz 
fűzött reményeink közül melyek teljesültek s melyek 
mentek füstbe. A teljesedetteket hamar elfelejtjük, a 
füstbe menttekett fölelevenitjük s átvisszük a követ
kező s küszöbön álló uj évre, arra bízva, hogy nekünk 
azokat teljesítse.

Szegény embernek a reményei sem szoktak valami 
nagyon vérmesek lenni, hanem csak szerény keretben 
mozognak s szinte csodálkozik a sors mostohaságán, 
hogy még csak ezeket sem teljesíti* neki, pedig hát

TÁR.CZÍA.
------ +*+■------ -

Egy erdőőr karáesony-óje.
Az év legnagyobb örömnapja az egész föld 

keresztény - lakta vidékein a karácsony s az azt meg- 
ellőzö karácsonyest, a jó gyermekek öröme. Ezen a 
napon még a legvadabb lelket is bizonyos áhitat száll 
meg s szeret békében maradni embertársaival, mert 
hiszen ez a béke napja.

Az emberek versenyeznek egymással, hogy köl
csönös jóindulatukat kifejezésre juttassák s boldog ün
neplést kívánnak egymásnak, a gyermekek alig várják 
a karácsonyest beköszöntét, mikor hajlékukat sok szép 
ajándékával fölkeresi a Jézuska; még a legszegényebb 
házacskában is kigyullad egy-egy fenyő gallyacskára 
erősített viaszgyertyácska s ha már egyéb ajándékra 
vagy csecsebecsére nem jut a szegénységből, a gyönge 
mécsszer ü fény legalább egy - két megaranyozott diót, 
almát ragyog be parányi fényével.

Közéig a szent karácsony-est, a béke, a szeretet 
ideje. Ahitat csend honol az emberek szivében, de 
nem úgy a természetben.

A fellegeket uraló havasok fenyvesein fülsiketítő 
sivitással rohan végig a velőkig ható északi szél s 
ragadja magával a hópihék millióit, fölszedve azokat 
egyik helyen egész a csupasz földig s rakva belőlük 
más helyen torlaszokat, melyek mellett a világ leg- 
nagnagyobb erősségeinek a falai, bástyái eltörpülnek.

A rengeteg közepén, mérföldekre minden emberi 
hajléktól, ott, hol négy ut fut össze mintegy keresztet 
ábrázolva, magános, szerény kis hajlék áll, mely minden 
egyszerűsége mellett is csinosságával, udvara és kör
nyékének tisztaságával jó benyomást tesz a szemlélőre. 
Minden porczikáján meglátszik, hogy nem lakatlan s 
hogy lakóinak szorgalmas, fáradhatlan keze gondozza.

Teljes ellentéte annak, a melyet koszorús költőnk 
Arany Jáuos igy ir le :

All a kis lak pusztán, ridegen,
Gyom veri fel nyájas udvarát,
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ennek okát megmondja a példabeszéd: .szegény em
bernek a szerencséje is szegény*.

Sok évek keserű csalódása után mi is újabb s ama 
reménnyel lépjük át az uj esztendő küszöbét, hogy a 
sors végre valahára megkönyörül az eddig sok tekin
tetben mellőzött erdészeti személyzeten is és megadja 
neki ha nem is a teljes jólét, de legalább a biztos 
megélhetés módját s ez által a sorsával való megelé
gedést s ott, hol maga akar önmagán segíteni, hol 
sorsának a javításán maga akar fáradozni, nem gördít 
eléje akadályokat, hanem fölvilágosítja azok elméit, 
kikre a kisebbek fölött való őrködés gondjai bízva 
vannak. Azzal a reménynyel indulunk neki az uj esz
tendőnek, hogy azokat a czélokat, melyeket már har
madéve szolgálunk ernyedetlen kitartással és buzgó- 
sággal, melyeknek kényelmünket, egészségünket és 
jólétünket áldozzuk föl, végre valahára — talán ebben 
az esztendőben el fogjuk érni s az eddigi sikertelenség 
és kudarczok miatt méltatlanul szenvedett rágalmakat 
és támadásokat vissza fogjuk vághatni az azokat reánk 
szórók arczába.

Adjon Isten mindnyájunknak minden jót ez uj 
esztendőben s távolitson el tőlünk minden bajt, bá
natot s belénk öntvén a lelkesedéssel párosult egyet
értésnek szellemét, tegyen erőssé és kitartóvá a reánk 
várakozó küzdelmekben s engedje igaz ügyeinket 
diadalra vinni!

Úgy legyen! P o d h r a d s z k y E m i l .

Pályázati kérvények kellékei.
Az állomások betöltése czéljából kiirt pály

ázati hirdetményekben rendesen körvonalozva

szoktak lenni azok a követelmények, melyek 
az illető állomásoknál megkövetelve lesznek, 
mégis kinek alkalma volt tömegesebb pályázati 
kérvényt egy halomban látni, tapasztalhatta, 
hogy azok között alig akad egy is, mely a 
kivánalmaknak mindenekben megfelelne.

Oka ennek nem csak a pályázók felületes
ségében keresendő, hanem gyakran apályázatok 
hiányos közlésében is található. Niylvánvaló 
dolog ugyanis, hogy az erdészeti állások be
töltésére vonatkozó pályázati hirdetmények 
majdnem kizárólag csak az országos erdészeti 
egyesület által kiadott „Erdészeti Lapok* ha
sábjain lesznek közölve, mely szaklap azonban 
csak havonkint egyszer jelenik meg, sőt arra 
is van eset, hogy valamely hónapban meg nem 
jelenvén, a következőben kapunk kettős füzetet. 
Az időközben oda közlés végett beküldött pályá
zati hirdetmények azután megjelennek ugyan, 
de néha csak akkor, midőn a pályázatra ki
tűzött határidő vagy már le is járt, vagy pedig 
annyira közel van, hogy a pályázni akarónak 
nincs meg a szükséges ideje kérvényének föl
szereléséhez szükséges okmányok beszerzésére.

Azokat tehát, kik pályázati kérvényeiket 
nem szerelik föl kellően, kettős veszteség éri: 
az egyik, hogy kérvényre, okmányokra hiába 
költekeztek, mert a kért állást nem nyerik el, 
másik pedig, hogy azt az időt, mely a pályázás

Kapujában jő s megy idegen 
S „ki van itthon? hej, no !* bekiált.

A házikó lakója a környékbeli rengeteg erdőknek 
az őrzője, ápolója, az erdőőr. A jégvirágokkal czifrá- 
zott ablakokon át gyönge fény szűrődik a közelgő s 
ez időtájt korán beköszöntő alkony szürke homályába.

A szerényen bútorozott, de minden tekintetben 
csínnal berendezett s szegénysége mellett meglepő 
tisztaságú szobácskábán fiatal nő jár ide — oda. Majd 
a karácsonyfának fölállított fenyőfácska diszitéseivel 
foglalatoskodik, majd meg nesztelen léptekkel, aggódó 
arczczal siet a szoba egyik sarkában lévő kis gyermek
ágyhoz , hol egy három éves fiúcska, arczán a beteg
ség és szenvedés kinyomatával alussza nyughatlan 
álmát, melyet itt-ott pillanatra megszakít egy gyönge 
köhintés, a szempillák szétnyílnak s látni engedik a 
beesett s fényvesztett szemecskék szenvedő kifejezését, 
de már a következő pillanatban újból lezárulnak. A 
gyermek szenvedései nagyok, megfosztják a máskor 
annyira kedves gégicselő szavától.

Az apa nincs honn, azt a kötelesség már kora 
hajnalban szóllitotta el otthonról s vitte ki az őrzésére 
bízott rengetegbe. Ilyenkor nagy becse van a kis fenyő- 
fácskáknak s a környékbeli fatolvajok most ezekre 
vetik minden gondjukat; ezeknek van most a legbiz
tosabb keletjük. A gonosz idő nem riasztja el őket, 
sőt inkább ezt tekintik legjobb segítőjüknek, abban a 
balga hitben, hogy az ilyen förgetegben az erdők őre 
szívesebben marad a meleg kuczkóban, mintsem hogy 
egészségét, életét egy pár rongyos fácskáért, melyek 
hiányát a rengetegben észre sem lehet venni, koczkára 
tegye. A gonosz léleknek természetesen fogalma sincs 
a tiszta, becsületes lélek kötelességtudásáról.

A gondteljes asszony ki - ki tekint a zivatarba, 
keresve szemeivel az érkezőt. Sokszor tette ezt meg 
hajnal óta, mig végre most, az est szürkületében meg
pillantja szivének szerelmét. Minden bánata mellett is 
örömujjongva siet eléje s gyönge karjait férfias, erőtől 
duzzadó vállai köré foova, csókot vet a zúzmarától 
ellepett s jégcsapos bajusza és szakála által eltakart 
ajkaira.
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és annak elintézése között eltelik, életéből 
elvesztette, a mi pedig nagy kár, mert hiszen 
az élet úgy is igen rövid s annak minden pil
lanata drága, már pedig az egyszer elmúlt idő 
többe nem tér vissza.

Lapunk hivatása minden lehető dologban 
a szükséges fölvilágositást megadni még akkor 
is, ha azt tölünk [speciálisan senki sem kívánja 
s igy a pályázatok kérdésének megvilágítása 
elől sem zárkózhatunk el, lévén a dolog köz
érdekű.

Természetes, hogy ennél a kérdésnél nem 
terjeszkedhetünk ki a magán uradalmak által 
megkívánt kellékekre, mert ezeket mi sem 
szabályozza s eltekintve a szakképzettségtől, 
a birtokos a (többieket olyan mértékben kíván
hatja, a mint az neki tetszik. Tudunk például 
nagy papi uradalmat, hol az erdészeti altiszti 
személyzet az uralmat kezében tartó unoka- 
nővér által baromfi leölésre és koppasztásra is 
föl lesz használva, sőt talán a konyhaedényt 
is meg kell súrolnia. Az ellenszegülőnek ter
mészetesen útilaput kötnek a talpára. Mi itt 
azokról akarunk beszélni, melyeket az állam- 
kincstár az altiszti állomások betöltésénél meg
kíván s ezeket azután mérvadóknak vehetjük 
az uradalmak állásainál is.

A pályázati kérvény kiállítása és fölszerelése 
tehát legyen a következő:

A kérvény mindenkor tisztességes papíron 
s egész ivén szerkesztendő s lehetőleg felzet- 
tel ellátandó; tartalmaznia kell a kérés tárgyát 
s fölsorolnia a képességeket, melyekre azt 
alapítjuk. Az olyan kérvény, mely egyszerűen 
azt mondja, hogy a csatolt okmányok alapján 
— azok egyenkint való fölsorolása nélkül — 
kérjük ezt vagy amazt, fölületes és nem vall 
szerkesztőjének komoly gondolkozás módjára. 
A kérvényre annyiszor 50 kr. bélyegjegy illesz
tendő, a hány Ívből áll, a bélyeget azonban 
átírni nem szabad, mert az ilyen szabály szerint 
nem létezőnek lekiutendő s benyújtója lelete
zésnek teszi ki magát. A bélyeget vagy belül 
a kérvény első lapján, vagy a felzeten a papír 
be nem irt részén fölül ragasszuk oda.

A képességre vonatkozólag első sorban 
hivatkozzunk — ha olyannal már bírunk — a 
törvénykövetelte szakképzettségre az erre vo
natkozó bizonyítványnak vagy eredetben, vagy 
közjegyző által hitelesített másolatban való 
csatolása mellett.

Az erdészeti szolgálatba újonnan belépők 
ép és erős testalkatukat, különösen pedig jó 
látó, halló és beszélő képességüket kincstári 
(erdészeti vagy bányászati) orvos, honvéd törzs
orvos vagy megyei főorvos által kiállított bizo
nyítvánnyal kötelesek igazolni, itt azonban 
figyelni kell arra, hogy a bizonyítvány ne

— Jobban van a fiú ? — első kérdése az aggódó 
apának.

— Nincs — felel fájdalomtól rezgő hangon az 
asszony — sőt állapota dél óta rosszabbra fordult.

Egy nehéz, hörgésszerű sóhaj szabadult ki a 
keményen sújtott erdőőr széles melléből s néma 
csöndben léptek be a szomorú hajlékba.

A férfi szánakozó, fájdalmas pillantást vet a 
gyermek holttá vált arczára s bár szive vonzza, nem 
meri látszólagos pihenését egy édes atyai csókkal 
megháboritani; némán az asztalhoz lép s előveszi 
egyedüli vigasztalóját, a czifra kapcsos énekes könyvet. 
Az anya oda kuporodik az ágy szélére és sűrű köny- 
hullatások között lesi a kis beteg minden mozdulatát.

Később, hogy fájdalmán könnyített könnyeinek 
árja, oda simul férje oldalához s tompított hangon föl
hangzik páros énekük:

„Te benned bíztunk eleitől fogva!”
Majd az éneket csöndes ima követi, melynél buz

góbb alig száll most az egek urához.

A kis hajlék valódi templommá változik, még 
légköre is áhítattal teljes.

Ima után újból sorra kerülnek az énekek, most 
már az ünnepnek megfelelőek, a karácsonyiak: „Menny
ből jövök én hozzátok,” „E mai nap e kis gyermek 
Szűztől született tinéktek” ; az utóbbit azonban már 
nem fejezhetik be, mert az asszony hangja keserves 
zokogásba fullad. Nem bir tovább fájdalmával s csak 
annyit tud még kilehelni: „Uram! ha lehetséges, múl
jék el tólem e keserű pohár!”

Most megmozdul a kis fiúcska, szempillái fölnyil- 
nak s réveteg tekintettel néz körül; vájjon az édes 
anyát keresi-e fürkésző szeme, vagy az angyalokat, 
kiknek látogatását, ajándékait várja? Ki tudná azt 
megmondani ?

Hang nem jön száraz ajkacskáira, máskor oly 
gégieselő hangja gyönge nyöszörgésben nyer most ki
fejezést.

Az apa leteszi imakönyvét, mély gondolatokba 
merülve lépegeti végig a kis szobát, homlokán hideg
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legyen régi. hanem állittasuk ki akkor, midőn 
pályázati kérvényünket benyújtani akarjuk, 
mert a régit figyelembe nem veszik. Ha régi 
bizonyítványunk van, újabb megvizsgálásunk 
eredményét a hivatott orvos erre is reá vezet
heti, egyszerűen igazolván, hogy az ott kitün
tetett tulajdonságoknak még mindig birtokában 
vagyunk.

Az életkort anyakönyvi kivonattal — mely 
bármilyen keletű lehet — igazoljuk; ugyanez 
áll végzett tanulmányainkra nézve, mire vonat
kozólag szintén kell bizonyítványt csatolnunk.

A szolgálatba újonnan belépők erkölcsi 
maga viseletűket tanúsító bizonyítványt is tar
toznak mellékelni s ebben igazoltatni, hogy 
előzőleg mivel foglalkoztak.

Az erkölcsiségről kiállított bizonyítvány 
foglalja még azt is magába, hogy magyar hon
polgárok vagyunk.

Tanulmányaink igazolásánál ne resteljük 
bevallani, ha esetleg valamely mesterséget 
tanultunk, hanem erre vonatkozó bizonyítvá
nyunkat is csatoljuk. Csak a tudatlanság szé- 
geny, a tudás — ha egyébként tisztességes — 
mindenkor tiszteletre méltó. Az angol trón 
örököse nem restelli bevallani, hogy képzett 
csizmadia s akárhányszor összeüti a legszebb 
pár csizmát.

Ha a kérvényt ilyen módon állítottuk ki 
s szereltük föl, nem félhetünk attól, hogy hiá
nyossága miatt esünk el a kért állástól.

LEVELEZÉS.
Csik-Szent-György, 1896. december 26.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !
Olvasva panaszát, hogy kedvelt lapunk megírásá

nál jó formán teljesen magára van hagyva s annak 
szellemi részéhez csak itt-ott járul valaki, eltökéltem, 
hogy idő adtán magam is fogok Írni egyet-mást, talán 
szerkesztő ur hasznát veheti s más is okulhat belőle. 
Elismerem ugyan, hogy az Írás nem mesterségem, de 
hát a jó igyekezet meg van bennem s igy azt, a miről 
tudok, megírom egyszerűen, minden cziírázás nélkül.

Az elől töltő puskák használata lassacskán mind 
inkább háttérbe szorul a sokkal előnyösebb hátultöltők 
mellett, kivált most, mikor ezek is már annyira olcsók, 
hogy bárki megszerezheti. Annál csodálatosabb, hogy 
még mindig gyakran találkozunk elöltöltőkkel nem 
csak a köznépnél, hanem az erdészeti személyzetnél 
is. Az ilyen ócska fegyverek gyakran szerencsétlen
ségek okozói, nem csak régi s gyönge szerkezetüknél 
fogva, de azért is, hogy a töltés belőlük csak nehezen 
távolítható el, mire pedig kivált veszélyes helyeken 
nagy szükség van.

Ilyen szerencsétlenségnek lett áldozatává B a k ó  
László, II. oszt, edőőr, ki P á 1 Gergely erdőszolgával 
f. hó 22-én a csik-szent-györgyi erdőkben szolgálaton 
lévén, midőn hazafelé mentek, a sikamlós utón meg
csúszott s hányát esett, miközben két csövű előtöltő 
fegyverére esvén, annak egyik csöve elsült s szétrob-

verejték gyöngyözik, egész lényén meglátszik a nehéz 
lelki tusakodás.

Látja egyetlen gyermekét, a ház szemefényét 
rohamlépésekkel sietni a halál birodalma felé s bár 
gyönge életéért a sajátját szívesen cserébe adná, tehetet
lenül kell nézni a legkedvesebb pusztulását. Orvos, 
gyógyszertár mérföldekre van innen, ilyen nehéz 
beteggel még a legkellemesebb nyári időben is bajos 
oda eljutni, most pedig a zivataros hófuvásos éjjel 
istenkisértés lenne még a legerősebb férfi részéről is 
megkiséretni az oda való menetelt. Nem segíthet itt 
más, csak a Mindenható!

Az asszony ott áll a kis nyoszolyánál s folyton 
csak azt hajtogatja: „Uram! ha lehetséges, múljék el 
tőlem e keserű pohár !“

A gyermek melléből kínos hörgés tör elő, majd 
ez is esöndesedik s végre egy gyönge sóhajban vész el.

A féfi oda lép mindig öntudatlanul suttogó nejéhez^ 
vas karjaival magához ölelve szilárd hangon módja a 
folytatást:

„Mindazon által ne úgy legyen, a mint én, — 
hanem a mint Te akarod !*

Az asszony összerezzen, fájdalmas sikoly tör elő 
megkínzott kebléből s áléivá borul a kedves kis tetemre, 
melynek lelke tova lebbent a jó gyermekeket látogató 
angyalkákkal.

Midőn nagysokára magához tért, akkor sem jött 
más szó ajkaira, mint: „meghalt, meghalt áz én egyet
len kedves gyermekem!"

— Nem halt meg, csak elaludott s angyallá vált. 
lelke ott vigad az égben, hol örök az öröm és boldog
ság s nem múlandó, mint itt lenn a földön.

A férfi hiterős szavai gyógybalzsamként hullottak 
a fájó szívre s a két lélek fájdalma enyhe irt talált 
az imák és szent zsolozsmák zengésében.

„Mindennémü szükségünkben: Reménységünk csak 
az Isten!"

Midőn nemsokára Az erdőőri lak
Éj reggelre váltott, Talpig gyászban állott, -
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bánt s Bakónak a bal karját megsebezte; jó szerencse, 
hogy vastag öltönye mérsékelte a sebesülést s igy karja 
pár hét alatt meggyógyul. A szolga kissé hátrább járt 
s igy semmi baja sem esett.

Rosszabbul járt ennél a múlt évben Veres Ignácz 
főerdőőr, ki egy rozzant egycsövű fegyverrel czélt 
akart lőni, a fegyver azonban szét repedt s bal kezét 
úgy szétroncsolta, hogy az orvosnak azt amputálni 
kellett.

Most, mikor a hátultöltők annyira olcsók, sőt 
még részletfizetésre is kaphatók, ne használjunk többé 
rozzant fegyvereket!

Úgy olvasó társaimnak, mint szerkesztő urnák 
boldog uj évet kiván hive

L a k a t o s  A n d r á s
főerdőőr.

Rácz-Kozár, 1896. december 26.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !

Lapunk múlt évi 12-ik számában érdekkel ol
vastam az értesítést arról a fiatal óriásról, ki magát 
Francziaország Lilié városában mutogatja s naponkint 
hatszor étkezvén, mindannyiszor 15 klg. ételt fogyaszt 
el s e mellé ugyanannyiszor 6 -.liter bort iszik meg. A 
szerkesztő ur fölvette a kérdést, hogy hány napig lenne 
az illető képes, egy szegény erdőőr évi fizetéséből 
megélni ?

A kérdés nagyon érdekelt s nem hagyott békét, 
mig pontos utánszámitást nem tettem. Ez által arra 
az eredményre jutottam, hogy egy évi 250 frt fizetéssel 
ellátott erdőőrnek hasonló étvágy mellett már a 14-ik 
napon nem lenne mit ennie. A számítás alapjául az 
ételek árát átlagban kilogrammonként 10 krajczárral 
számítottam, a mi külömbeu elég sovány koszt, a bor
nak literjét pedig 28 krajczárba, pedig a mai fogyasz
tási és italmérési adók, korcsmárosok lelketlensége és 
keresztény hajlamai, valamint a filloxera mellett ilyen 
áron elég lőrét iszunk meg. A kinek türelme és kedve

S hol a zuzmarás lomb A lomb a kis hantot 
A földre leborul, Télen a hidegtől
Alatta szerény kis Óvja, nyáron pedig
Sirhalom domborul. A napnak hevétől!

B odó Lász l ó ,
okleveles erdőör, hegybíró.

A D O M A K .
K i v á g t a  m a g á t .  — Az apa: Ön megcsókolta a le

ányomat ! Tudja-e, hogy önnek, ha tisztességes ember, ebben 
az esetben mi a kötelessége ?

A fiatal ember: Nem tudom !
Az apa: Az apától kell kérnie a lány kezét I
A fiatal ember: ügy? Ha igy áll a dolog, úgy bocsásson 

meg, előbb még nehány apához kell elmennem!

van hozzá, tegyen utánszámitást s győződjék meg, 
vájjon helyesen számoltam-e ?

Milyen szerencse, hogy az erdőőröknek nincs 
ilyen derék étvágyuk! Bizon csekélység az, a miből 
sokunknak s még hozzá nagy családdal megélnünk 
kell, de hát csak jó egészséget és sorsunknak elvise- 
léhez türelmet adjon a jó Isten ebben a következő 
esztendőben is, mert ez a kettő a földi boldodogság 
főfeltétele.

Szívélyes üdvözlettel vagyok igaz hive
P a p p  J á n o s

urad. erdőőr.

Hasznos tudnivalók.
A  törött palaczk. Nagyon könnyen megesik, 

hogy a palaczknak letörik a nyaka; azután rendesen ki
dobjuk az egészet, pedig egyszerű módon lehet még 
hasznos edényt alakítani az aljából, csak simává, egye
nessé kell tennünk a törés helyét. Ez nem boszorkányság.

Töltsük meg olajjal a palaczk alját egészen odáig, 
a hol egyenesre kívánjuk levágni a rovátkásan töredezett 
szélét. Ekkor helyezzük olyan asztalra, mely pontosan 
vízszintesen áll és az olajba mártsunk bele hirtelen egy 
izzó tüzesre hevített vasdarabot. Egyszerre csak azt vesz- 
szíik észre, hogy az üveg teteje köröskörül levált azon a 
vonalon, a hol az olaj már nem éri.

Ekkép a törött üveg maradékot még használható 
edénynyé lehet átalakítani és például egy-egy pohár, 
mely a felső szélén kicsorbult, a csorbult rész lepattanása 
után még igen jól szolgálhat tovább.

Megjegyezzük, hogy itt csak a közönséges üveg 
értendő, nem pedig az olyan erős gyártmányú, mely éppen 
arra való, hogy nagyobb hőfok külömbözeteket is ki
bírjon. (Kincses kalendárium.)

Előnyös-e a zab zúzása lovak számára?
Erre nézve a > Gazdasági Lapok« igy nyilatkoznak :

Nem mindig! Csak ha vén a ló és már rágni nem 
tud jól, avagy nagyon fiatal csikóknál, melyek fogazata 
még nincs kellőleg kifejlődve, avagy fogukat váltják, 
továbbá hiányos fogazattal bir a ló, akkor tanácsos a 
zabot zúzni számukra. Ellenben, rendes körülmények közt, 
tanácsosabb a zabot csak egészben adni, mert régi tapasz
talás az, hogy zúzott zabtól a lovak bágyadtak, lassú 
menésüek, könnyen izzadóvá és gyors menésre alkalmat
lanokká válnak.

Különösen nem való a zúzott zab olyan lovaknak, 
a melyektől gyors mozgást követelünk, tehát parádés 
lovak-, hátas-lovaknak. A  dolog magyarázata az, hogy a 
zab héja avenint — egy alkaloidot — tartalmaz, a mely 
a zúzás által hatását elveszti. Ha zabszemeket lát kér- 
désttevő lovainak ganéjában, ez arra mutat, hogy lovai 
ezt a kedves eledelüket mohón falják fel, nem jói rágják 
meg és nem teljesen nyálazzák be. Ezen akként segítsen, 
hogy szecskával keverten zabozzon. Ez a legjobb orvos
ság a zabszemek emészthetlensége ellen.
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Különfélék.
Az előfizetési díjakat és hátralékokat folyó 

hó közepéig beküldeni kérjük. Több oldalról 
jött ama tudakozódásra, hogy a zsebnaptárt az 
előfizetési felhívásban hirdetett mérséklés mellett 
azok meg fogják-e kapni, kik már előzőleg egy 
negyed — vagy félévre előfizettek, kijelentjük, 
hogy a mérséklést mindazoknak megadjuk, kik 
előfizetésüket e hóban az év végéig kiegyenlítik 
s a naptár árára 80 krt— melybe a postaköltség 
is be van számítva— bekilldenek. Azoknak, kik 
a múlt hét folyamán tették megrendeléseiket, a 
megrendelt naptárakat a folyó héten küldjük 
szét. További megrendeléseket még mindig el
fogad a szerkesztőség.

N agy szerencsétlenség karácsony estéjén.
Néhai Moorung János volt hevesi tanító özvegye hét éves 
kis leányával vonatra ült, hogy Ludason lakó fiának az 
esküvőjére utazzék. Nem volt ínyére fia házassága. Azt 
mondta: „Ú gy megyek, mintha temetésre mennék*'. 
Csakugyan temetésre ment, még pedig a saját temetésére. 
Sötét este érkezett a vonat Ludasra. Itt leszállóit 
Moorungné kis leányával, hogy bemenjen a közeli faluba 
a menyegzőre. Nem ért oda soha. A  sarat kerülve, a 
pályaudvaron a sinek közt ment végig a kis leánykával 
egy szintén a faluba igyekvő öreg asszonynyal, Czékmány 
Erzsébettel. A  síneken lámpák nélkül tehervonatokat 
tolattak s oly hirtelen ért nyomukba egy ilyen vonat 
hogy lehetetlen volt már előle menekülni. A  vonat 
mindhármukat elgázolta. A  faluban orvos nincs és a 
szerancsétlenek csakhamar elvérzettek. A rémitő hir 
gyorsan eljutott a faluba, a fiú násza persze elmaradt. 
A  holttesteket ida hozták Hevesre haza, a hol a nemrég 
elhalt férj és atya mellé temetik őket. A  szerencsétlenség 
nagyságát növeli az, hogy a szegény özvegynek még két 
fiatal lánya és egy kis fia maradt.

L eégett fürészgyár. Máramaros-Szigetről sür
gönyzik, hogy a Hass-féle nagy fürészgyár teljesen leégett. 
A  fürészgyár tulajdonosa Haas Miksa, a ki közeli rokon
ságban áll a milliomos Haas-családdal. Haas Miksa 
nagyban űzte a fakereskedést, de nem volt szerencsés 
üzletember. Több ízben állott már a tönk szélén, de nagy
bátyja, a milliós Haas Jakab megmentette a bukásról. Ez 
évben azonban óriási veszteségei voltak s nagybátyja 
nem volt hajlandó kifizetni adósságait. Magának a szigeti 
takarékpénztárnak 800 ezer forintnál többel tartozott, a 
mi azután maga után vonta a takaréktár bukását is. A  
takarékpénztár most felszámolás alatt áll. A  fürészgyár 
biztosítva volt. A  tűz keletkezéséről mit sem tudnak még.

A m unka áldozatai. A resiczai katasztrófa 
alkalmából nem lesz érdektelen ismertetni egy angol 
újságnak azt a kimutatását, mely a szerencsétlenül járt

angal bányamunkásokról szól. Angolországban 1894-ben 
4699 munkás vesztette életét munka közben. Az előző 
évben pedig 4493. A  balesetek száma 1894-ben 26846, 
1895-ben 28863 volt. Angliában azonban minden tekin
tetben gondoskodnak arról, hogy a szerencsétlenül járt 
munkások családjai ne szenvedjenek szükséget, a mi 
külöben a viszonyokhoz mérten nálunk is meg van.

M egölték egy  szóval. Nagy Imre, a nagyváradi 
harminchetedik gyalogezred egyik közlegénye halálosan 
beleszeretett a Bazár-kávéház pénztárosnőjébe. El is 
jegyezte és úgy volt, hogy mihelyt a katonaságtól 
szabadul, megtartják a lakodalmat. Nyolc bajtársa 
meglátta az ujján a jegygyűrűt és másnap azzal a hírrel 
lepte meg a boldog vőlegényt, hogy az a leány, az ő 
menyasszonya, szeretője volt mind a nyolcuknak. A  
szerencsétlen vőlegény még aznap agyonlőtte magát- És 
— ez a legrettenetesebb a dologban — akkor derült ki, 
hogy mind a nyolc legény hazudott. Most a hadbíróság 
börtönében várják büntetésüket.

L efoglalt medve. Berlinből írják a következőket: 
Meyle-Krause Francziska színésznő az ,,Alt-Berlin“  
színházi részvénytársaság ellen végrehajtást kért 25 márka 
bírói költség megtérítése czimén. A  részvénytársaság 
képviselője a bíróság előtt kijelentette, hogy a társaság 
egész vagyona le van foglalva, egy barna medvét kivéve 
Eddig még a legádázabb hitelezőnek sem volt bátorsága 
a különös foglalási tárgyat megtámadni. Meyle-Krause kis
asszony azonban megtette, a többi hitelező elmulasztott.

A pofozó halott. A  La Manana cimü spanyol 
újság, mely La Corunában jelenik meg, a következő 
sajátságos esetet közli: La Coruna közelében néhány 
nap előtt elpusztult egy hajó s összes legénysége a vízbe 
veszett. A  következő napon egy corunai paraszt a tenger
partról látta, hogy a hullámok arról a helyről, a hol a 
hajó elmerült, egy holttestet vittek a part felé. A  paraszt 
bevárta, a mig a holttest a partra vetődött, azután az 
volt legelső dolga, hogy a vizbefult zsebeit kikutatta. A  
halott jobb karja mereven és kinyújtva feküdt a földön 
s midőn a kapzsi paraszt a mellény zsebeiben fürkészett, 
valószínűleg bizonyos nyomást gyakorolt a vizbefult 
mellizmaira. De akárhogyan volt, az bizonyos, hogy a 
halott jobb karja hirtelen fölemelkedett és keze a halott
rabló arczára esett. A  paraszt rémülten fölugrott és haza 
rohant, a hol borzasztó izgalommal ágyba feküdt és 
másnap meghalt.

Furcsa gyű lö let. Párisból jelentik a következő 
sajátságos pszichológiai esetet: Egy Georges J. nevű 
tizenhatéves fiú, a ki atyja műhelyében dolgozott, 
leküzdhetetlen gyűlölettel viselkedett nyolc éves öcscséhez. 
Már a gyermek születése napján vonakodott őt megnézni, 
s annyira erőt vett rajta a búskomorság, hogy több 
napon át sem nem ivott, sem nem evett, Az öcscse iránt 
való féltékenysége egyre nőtt és végül éktelen gyűlöletté 
fajult. A  szülők attól tartottak, hogy Georges betege 
lesz gyűlöletének s ez okból elküldték kis öcscsét egy

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 111

vidéki rokonukhoz: De a távolság sem gyöngítette 
Georgesnak természetellenes gyűlöletét és valahányszor 
a szülők ifjabbik gyermekükre terelték a beszélgetést, 
Georges elsápadt és dühében sírva fakadt. A  szülők ez 
okból vidéki rokonuknál hagyták kisebbik gyermeküket. 
Ezelőtt egy évvel meghalt J.-né és Georges, a ki anyját 
valósággal bálványozta, fájdalmában kétségbeesett és sen
kivel sem akart érintkezni; bezárkózott szobájába és ha 
beszélt is atyjával, minden szava mélységes gyűlöletét 
fejezte ki. Georges a múlt héten golyót röpített a mellébe; 
kórházba vitték, a hol két napi szenvedés után meghalt. 
Még halála előtt is szenvedélyes szavakkal fejezte ki 
öcscse ellen táplált gyűlöletét. Rimánkodva kérte atyját, 
hogy se ruháját, se egyéb hátrahagyandó holmiját ne adja 
ennek a fiúnak, mert ez még a túlvilágon is boldogtalanná 
tenné őt.

Fidélis polgármester. A newyorki Germania- 
szinházban a napokban vidám intermezzo folyt le. 
Strong newyorki polgármester Philipp színigazgató 
meghívására, feleségével és leányaival meglátogatta 
a múzsatemplomot s az előadás egész ideje alatt zajos 
ovációban részesült. A mayor, a ki egy szót sem tud 
németül, a legnagyobb érdeklődéssel követte a szín
padon lefolyó eseményeket s valahányszor mulatságos 
jelenet volt, jóízűen nevetett. Philipp igazgató a har
madik fölvonás után beszédet intézett a mayorhoz és 
szivéből üdvözölte őt a Germania - színházban. Erre 
Strong a páholy erkélyéhez lépett, honnan beszéddel 
válaszolt, mintha nem színházban, hanem a város ta
nácstermében lett volna. Kijelentette, hogy különösen 
mulat és hogy hölgyei is alig fogynak a nevetésből. 
Beszédét ezekkel a szavakkal rekesztette b e :

— Ha még egyszer szerencséltetni fognak meg
hívásukkal, de nem ezt akartam mondani. Legközelebb 
fölszolittatlanul és egyedül jövök e l; a feleségemmel 
majd elhitetem, hogy valami ebédre vagyok hivatalos 
és önökhöz fogok eljönni. (Dörgő taps.) A feleségem 
tudiiiilik féltékeny és már azt sem engedhetem meg 
magamnak, hogy a city hallban esketéseknél a meny
asszonyt megcsókoljam. (Frenetikus taps és tetszés.)

Életm entő kis fiuk. Az újpestiek már javá
ban korcsolyáznak a sziget mellett levő szükebb Duna- 
ágon. A minap nagy gyereksereg mulatozott a jégen, 
mikor egyszerre megroppant a jég és beszakadt. Egy 
fiúcska a viz alá kerüt. A körülötte állók szétfutottak, 
csak két bátor emberke, Jablonszky Jenő és Ecker 
Géza nem ijedt meg, hanem megkapta a kezét és 
szerencsésen kihúzta a vízből. A megmentett gyermeket 
az őrházba vitték és ma semmi baja sincs.

Szer a fe jfá jás ellen. Ryde newyorki orvos, 
a mekánoterápának egyik apostola, azt állítja, hogy az 
egyszerű hátrafelé való járás legjobb szer az ideges 
főfájás ellen. Elégséges, ha a beteg naponkint tiz 
perczig gyakorolja ezt a járást s erre a czélra legjobb 
egy keskeny hosszú folyosó, a melyen föl s alá járkál.

A járás nagyon lassú legyen s a járkáló előbb lábujj
hegyen, aztán talpon járjon. Ryde dr. sok betegén ki
próbálta ezt a módszert és azt állítja, hogy mind
egyiken föltétlenül segített.

E gy család életveszélyben. Stockerau mellett 
a Duna jegén egy Hagenauer nevű család, apa, anya 
és fiú át akart kelni, hogy a túlparton levő erdőben 
rozsét gyűjtsön. Az enyhe időben azonban a jégpánczél 
annyira meggyengült, hogy a legelői haladó apa alatt 
beszakadt. Az asszony férjének segítségére akart 
sietni s ekkor alatta is beszakadt a jég. A szülei se
gélyére siető fiú is, mikor a veszedelmes pontra ért, 
eltűnt a hullámokban, melyek már az egész családot 
elnyelték. Szerencsére a parton levő szolgának volt 
annyi lélekjelenléte, hogy megfontolva igyekezzék a 
fuladozóknak segélyt nyújtani. Gyorsan kivágott egy 
egyenes fatörzset, melyet a jégre fektetett. Ebbe 
fogódzva aztán apa, anya, fiú kimenekült a fagyos 
árból.

Száz esztendős Helyre m enyecske. Aki
józanul, mértékletesen él, azt boldog öregséggel áldja 
meg az isten. Ilyen boldog asszony Makó városában 
Bábi néni, aki most ülte a századik születésnapját. Ugyan
akkor volt az unokájának a lakodalma s mikor rákezdte 
a czigány a kopogós csárdást, úgy megaprózta a Bába 
néni, meg olyan frisen pöndörödött, hogy még a fiatalja 
is alig ért a nyomába, Megmutatta a száz esztendős Bábi 
néni az uj asszonynak, hogy milyen az igazi helyre 
menyecske.

Szerencsétlenség kenyérsütésnél. Az iszá- 
kosságból soha sincs haszon, az mindig megboszulja 
magát. Rettenetes példája történt ennek Hajdú-Böször
ményben. Nagy Andrásné nevű asszony kenyérsütés 
közben bepálinkázott s mikor a kenyér-tésztát be akarta 
vetni, elszédült s belebukott a széles szájú tüzes ke- 
menczébe. A szerencsétlen asszony ott sült meg ele
venen.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkiilözhetlen lapja 

a  szám o s k é p p e l i llu sz trá lt , 
h a v o n ta  m eg je le n ő

„Széttekintő Méhész"
Előfizetés:

Egész évre 2 frt, félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szivesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 
MÉHÉSZ” szerkesztősége.

S ajtény , Csanádmegye.
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99 FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-XNTEZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítmány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztositottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ZBaiersdorf Jienní[ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nag y m éltó ság u  fö ldm ivelesügy i m. k ir. M in is te riu m n ak  1894 évi augu sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

czógiinK újólag megUizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

= = = = = =  POLGÁRI R.UHAK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d en k i oly czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T A R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 írt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Még sem engedünk!
Az erdészeti altiszti személyzet életében 

mozgalmas volt az elmúlt két esztendő; ekkor 
adta tudtul először a nagy világnak, hogy ő 
is él, mozog, kötelességeket teljesít s miután 
mind ezeket cselekszi, jogokat is kíván magá
nak szerezni,

Megindult a mozgalom a kincstári erdé
szeti altisztek helyzetények javítására s az érde
keltek mint egy ember sorakoztak a fölemelt 
zászló köré s bár a dolog nehézsége miatt, 
mely különösen az altiszti személyzet szétszórt
sága miatt a szükséges adatok gyűjtésében 
rejlett, a mozgalom késedelmet szenvedett, 
még is már maga annak hire fölébresztette az 
irányadó körök figyelmét s az erdőőrök sanya

rú állapotára irányította s nem lehet letagadni, 
hogy ennek a mozgalomnak köszönhetjük a 
III. és IV. osztályú erdőőrök fizetésének múlt 
évben bekövetkezett javítását.

Ez a mozgalom azonban csak a kincstári 
személyzetet érintette s másokra ki nem ter
jedt s ezt a hiányt volt hivatva pótolni ama 
másik, melynek czélja volt egy országos erdé
szeti altiszti segély egyletnek a létesítése.

Az eszme merész volt, talán sokkal meré
szebb, mintsem sokan gondolnák s keresztül
vitele sok nehézségbe ütközik.

A hatóságok újabb időben minden moz
galmat, melyet a nép szegényebb rétege indít, 
ferde szemmel néz, mert a mindinkább terjedő 
sociálismus a hitelt erősen aláásta. Pedig hát

TÁRCZA.
----------- +C+-----------

Humor az erdőben.
Irta: Zichy Miklós.

(A „Fővárosi lapokéból.)

Mulatságosan babonásak vagyunk mi, kik fegy
vert forgatunk és csetlünk-botlunk határainkban a vad 
után valamennyien.

Lemorzsolt életem legszebb és legkellemesebben 
eltöltött órái közé sorozom azokat, melyeket vig vadász- 
czimborák társaságában tölthettem el. Végtelenül ér
dekelt a hajmeresztő vadászlatinság, de ennél talán 
még inkább a nyíltan bevallott, vagy csak suttyomban 
nyilvánuló babona.

Minden ember „von Haus aus* babonás, mert a 
babonát a jólelkü (nem akartam: ostobát Írni) dadák az 
emberiségbe még kisded korában beoltják. A gyermek 
fantáziája féktelenül csapong s a hátborzongató törté
netek kiirthatlanul fészket vernek.

Hogy a fiatalság feltétlenül hisz a vasorru bába 
s minden más rendű és rangú, csendesen avagy zör
gésen megjelenő szellemekben és azok jóslataiban, ezt 
még csak értem: de hogy azokban a halandókban, kik 
leélt évtizedekre tekinthetnek vissza, mint tudott a ba- 
bonábani hit úgy meggyökerezni, hogy azt valónak 
veszik, — ez egy olyan lélektani rejtély, melyet meg
fejteni bajos dolog lenne.

Minden vadász, még mielőtt kimozdulna a házból, 
már javában babonáskodik.

* *
. . . Sándor bátyámnál voltam s vadászatra ké

szültünk.
Az öreg ur maga készítette a töltényeket, azt 

állitván, hogy ha már pufogat, úgy tudnia is kell, mit 
ereget a szaladó vagy futó vad után. Éppen ilyen véle
ménye volt a szivarok felől is. A legdrágább havanna 
szivarban is lehet kóczmadzag — de tessék az ő jól 
megvágott, szitált mikei pipadohányában valami kivetni 
valót találni!
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nem akarunk mi sem társadalmi, sem pedig 
más rendet fölforgatni, hanem akarunk ön
erőnkből, magunk magunkon segíteni ott, hol 
idegen segítséget hiába várunk s érvényre 
akarjuk juttatni azt az elvet, hogy: „segíts 
magadon s az Isten is megsegít".
. Czélunkat a múlt év folyamán még nem 

sikerült elérnünk s talán vannak olyanok is, 
kik azt hiszik, hogy immár az egész dolog el
pihent, nem törődik azzal senki, nem is lesz 
abból semmi. Nos, az illetőknek nincs igazuk. 
„A leányzó nem halt meg, csak aluszik", mondta 
volt az Üdvözítő a fölélesztendő holt leány
kára; a mi mozgalmunk még csak nem is 
aluszik, hanem csak erőt gyűjt a további fo
kozott munkálkodásra, mely hogy eredményre 
fog már a legközelebb vezetni, abban nem 
kételkedünk, de kételkednünk nem is szabad.

Az eddigi eredménytelenségnek is csak az 
volt az oka, hogy a rengeteg teendőt egyetlen 
egy gyarló embernek, minden segítség nélkül, 
teljesen magára hagyva s az élet viszontag
ságaival küzdve kellett végeznie s hogy már 
eddig is végkép ki nem merült, egyedül a 
szent ügy iránt érzett lelkesedés által fokozódó 
erejének köszönheti; legföllebb egy pár haszon
talan évet vesztett életéből, de mit ott egy 
pár év hol az egész* élet egy közös czél szol
gálatának lett szentelve?

A tamáskodók, kételkedők, vagy éppen 
az áskálódok és ellenkezők bizon sokkalta jobb 
dolgot cselekednének, ha ott, hol tehetik, segítő 
kezet nyújtanának czéljaink eléréséhez!

Minket az eddigi sikertelenségek el nem 
bátortalanitanak, reményeinket le nem lohaszt- 
ják, akaratunkat meg nem törik, sőt inkább 
buzdítanak nagyobb erő, nagyobb igyekezet 
kifejtésére s az akadályok akaraterőnket csak 
növelik, valamint hogy a tengeren is ott a 
legnagyobb hullámverés, hol a habok zajlása 
erős kőszirtek által van akadályozva.

A gyönge nádszál még a susogó lágy 
szellő fuvallata előtt is meghajol, de az óriás 
százados cser daczos homlokkal néz farkas 
szemet a reá zuduló förgeteggel.

A régi, elmúlt év sikertelenségei meg
mutatták az őket okozott hibákat s megmutat
ták az utat ezeknek a helyrehozására; az uj 
év tetterősen, szilárd elhatározásban talált s 
keblünket uj reményekkel telve.

A harczosok száma — daczára egyes el
páholtaknak — folyton mövekszik s ha Isten 
is úgy akarja, nem sokára olyan tömeggé növi 
ki magát, mely a mozgását gátló minden aka
dályt elsöpör s meg nem áll addig, mig célját 
el nem éri.

Hogy az eszmék, melyekért küzdünk, 
tiszták és mocsoktalanok, hogy czélunktól távol

Elvégezve a portöltést, a sörétre került a sor; — 
a mérték félreesuszik s nehány szem sörét az asztalra 
gurul s onnan a padlóra.

Sándor bátyám felkel, végig néz a padlón s 
felfedezve a sőréteket, azokat kezdi felszedni, mely 
munkában ón is térdem kúszva segédkeztem.

Kérdésemre, hogy tulajdonképpen miért is mász- 
káltatott meg, nagy komolyan igy felelt:

— Édes öcsém, hátba éppen ez a nehány szem 
sörét trafálja el a vadat!

A kész töltényeket természetesen a tarisznyába 
kell tenni s ha ilyenkor egy-kettő kicsúszott a marká
ból s a földre esett, úgy azokat el nem vitte volna, 
mert: „Ezek itthon akartak maradni, tehát kár is volna 
őket kivinni!

Végre felczihelődtünk s kimegyünk a verandára. 
Itt elénk siet az öreg urnák a fővárosból nyaralni jött 
buga s hamiskás mosolylyal szerencsét kiván.

Sándor bátyám ránczba szedi homlokát s arcza 
úgy elkomorul, mintha kedvencz hátaslova felfordulását 
jelentették volna.

— Hugóm, szólt végre mély, dörmögő hangon, 
tanuld meg, hogy vadászembernek szerencsét kívánni 
nem illik. Öcsém, ha nem Ígérem, hogy kimegyünk a 
határba, úgy otthon maradok. Forgasd meg kalapodat 
a fejed fölött háromszor; az használ az ilyen bolond 
jókivánat ellen!

Mit volt mit tennem, mint hogy megtánczoltassam 
a kalapomat a jókedvű, hamis kis leány nagy örömére.

Nem lőttünk mi semmit a határban. Az öreg ur 
dühösen emlegetett valamilyen hosszú hajat, — pedig 
hát csak melléje lődoztünk a vadaknak.

*
. . . Legkedvesebb vadászczimboraim közé tarto

zik a k—i plébános. Szenvedélyes vadász, kitűnő lövő 
s éppen úgy babonás, mint bárki más. A legjobb az, 
hogy nem veszi észre, mint ad ő másoknál babonás
kodásra okot. A kik ösmerik, nagy örömmel üdvözlik 
a gyülhelyén, hanem az idegen vadásztárs oly dühös 
pillantásokkal nézi végig az övig papi, azon alul korrekt 
vadászklepetusba bujtatott alakot, hogy rendesen féltem
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áll mások javainak vagy jogainak a hábor
gatása, azzal minden józanul gondolkodó ember 
tisztában van. Szándékaink olyan tiszták, mint 
a hegyi patak kristály tisztaságú vize, melyen 
keresztül még a legkisebb iszap szemecskét is 
megláthatunk. Mindezek daczára azt kellett 
eddig sajnosán tapasztalnunk, hogy bármely 
irányban indítottunk is mozgalmat, azzal elöl
járóink nagy része nem csak hogy nem rokon
szenvezett, de — tisztelet a kivételeknek — 
még ellenséges indulattal is viseltetett iránta. 
Ez az, a min első sorban segitenünk kell.

Első és legfőbb teendőnk legyen föllebb- 
valóinknak a fölvilágositása czéljaink és szán
dékaink felől; mondjuk el nekik őszintén és 
nyíltan, hogy mit akarunk; igyekezzünk őket 
czéljainknak megnyerni, jó indulatukat kiér
demelni. Ezt annál könnyebben megtehetjük, 
mert a mi munkálkodásunk nem titkos akna 
munka, hanem becsüleles cselekvés, mely nem 
szorult sötétségre s melynek a világosság nem 
árt, hanem csak hasznára lehet.

Ha ez a vállalkozásunk sikerül, már félig 
megnyertük a csatát, melyet megvívni akarunk. 
Pedig a dolog nem olyan nehéz, mint a milyen
nek vélnők. Minden emberben meg van a 
hajlandóság a jó cselekedetre s néha csak 
azért nem nyilvánul benne, mert nincs, a ki 
azt fölébressze és tettekre serkentse.

Ne tegyük tétlenül keresztbe kezeinket s 
ne várjuk, mig a sült galamb szájunkba röpül, 
hanem fogjunk valamenyien serényen a mun
kához ; a legcsekélyebbnek látszó erő is sokat 
segíthet, ha másokkal párosul.

Jelszavunk legyen, hogy bármily akadályok 
gördülnek is elénk, bármily nehézségekkel is 
kellend megküzdenünk, nem adjuk föl gyáván 
a harczot, hanem azt végig küzdjük, mig vagy 
győzünk, vagy pedig a lehetetlenséggel szem
ben összeroskadunk.

De hát lehetetlenség nincs a nap alatt s 
legyen a küzdelem bár mi nehéz, vegye az 
igénybe összes erőnket: mi még sem engedünk!

LEVELEZÉS.
I.

Nagy-Zsám, 1897, január 2.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

A múlt évi lelövési kimutatásomat oly kéréssel 
van szerencsém beküldeni, hogy annak lapunkban 
helyet adni, tekintetes szerkesztő ur szíveskedjék. A 
mint a kimutatásból * kivehető, 1896 január 1-től 
február 15-ig lőttem: 4 rókát, 7 borzot, 4 vadraacskát, 
27 nyulat, 2 vadruczát 13 sasfélét és 19 varjut; ugyan
azon év augusztus hó 15-től december hó 31-ig el
ejtettem : 4 rókát, 7 borzot, 1 vadmacskát, 62 nyulat, 
3 vadruczát, 1 erdei szalonkát, 3 sárszalonkát, 62 vad-

* A táblázat lapunk alakja miatt nem volt olyan alakban 
közölhető. A s z e r k e s z t ő s é g .

a skandalumtól. Mert hát a pap nem hoz szerencsét a 
vadászaton, a tengeren pedig biztosan rósz időt.

De ha a vadászat végén a teríték fele az én jó 
plébánosomé volt, úgy íelhangzott az éljen és kiki jó
kedvűen emlegette papi mivoltját, daczára annak, hogy 
a pap tán rosszabb a vénasszonynál 1

♦
— Ad vocem: vén asszony!
Elcsaltak a lullai rezulába, mely arról hires, hogy 

van benne őz igen sok, de egyetlen alléé sem. így 
nehéz vala abban eligazodni.

A vadászatot rendező járásbirónk a rengeteg 
sűrű egy tisztásán állított fel, ráfogva a helyre, hogy 
ez a legjobb, mert itt a váltó! A hajtás végeztével 
pedig tartsak a fel-felhalatszó kürtszó után. Auch gut!

Olyan állásra, melyet nekem feltétlenül jónak 
ajánlanak, rendesen rászoktam gyújtani s egyéb mulat
ságom nem lévén, gönyörködöm a természetben.

Egy hatalmas hársfa bokor árnyékában lehevertem 
s rágyújtottam. Fejemet karjaimra fektetve pöfékeltem

! nagy füsfellegeket az absolut tiszta levegő elrontása 
kedvéért s érdeklődéssel néztem az ide oda surranó 
fecskék játékát.

Kürtszó hallszik, jeléül annak, hogy a hajtást 
megkezdték. Megbecsültem annyiból, hogy felhúztam 
fegyverem ravaszát. Alig teszem le a fegyvert, midőn 
gyenge neszt veszek észre, szétnyíló ágak súrlódását.

Az ördög nem alszik! gondolom s talpra állok. 
Feszült figyelemmel tekintek a bokrok közé. Az ágak 
szétnyílnak s kilép a tisztásra a legpatentebb, epret- 
szedő vén asszony!

Jobb kezében görcsös bot, baljában egy fazék.
— Tyüh az áldóját! fakadtam én ki.
— Jézus segély! echózott az anyóka.
— Jöjjön csak ide, — szóltam a legbarátságosabb 

hangon. Hogy adja az epret fazékkal együtt ?
— Három hatos.
— No nézze itt a pénz, hanem most csak erre 

egyenesen loholjon ki a hajtásból, mert itt ágyukkal 
is lődöznek s kár volna ha baja esnék. Megértett en
gem édes lelkem galambom ? !
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galambot, 41 sasfélét és 33 varjut, összesen tehát az 
év lefolyása alatt 278 darab különféle vadat lőttem, 
ide nem számítva a seregélyeket és verebeket.

Az összes vadat méltóságos báró Baiczt Milos 
ur nagyzsámi uradalmi vadászterületén lőttem, mely 
uradalom 3749 kát. hold szántóföldből és 220 kát. hold 
sarj- és közép erdőből áll. Ezen a területen szoktam 
vadászgatni mikor kiadják a parancsot, hogy hány nyúl 
kell a konyhára, ezen kívül azonban a saját szükség
letemre is lőhetek. Lődijat vem kapok ugyan, de a 
róka bőrökből, melyek engem illetnek, mégis kapok 
annyit, a mennyi a töltényekre elégséges, igy 1894 
évben 25 darab rókabőrt adtam el egyszerre Verseczen. 
Az uj honpolgárok csak úgy törték magukat, mikor 
meglátták a sok szép bőrt kocsimon s igy módomban 
volt azokat árverés alá bocsátani, minek az lett a kö
vetkezménye, hogy darabja egyre-másra 2 forintjával 
kelt el.

Az őszi tűzifa vágásomat szerencsésen befejeztem 
s alig várom, hogy egy kis fagy legyen s a kiszálitást 
megkezdhesem, nehogy úgy járjak, mint egy szomszédos 
kollegám, kinek még harmadéves ölfája is a vágásban 
hever. Az illető nagyon szeszélyes ember s e miatt 
nem kap munkásokat. Képzelhető, hogy 3000 méternyi 
fájában mennyi kár lesz. Szomszédom e mellett még 
vadásznak is olyan hires, hogy 1000 holdas erdejében 
eddig még csak egy vadgalambot — fogott és nem 
lőtt, mert hát valaki már előbb megszárnyazta; no de 
lőtt e helyett egy gyönyörű duplázással egy — nyúl- 
bőrt, melyet szépen kitömve oda csempésztem a háza 
közelébe.

Ha meg nem haragszik szerkesztő ur, legközelebb 
ismét megmutatom egy tapsifülesnek az utat Szászsebes 
felé. (Isten ments! olyan az epém mint a galambé s 
ritkán szoktam haragudni. Legföllebb a nyulra leszek

Dühöm szertelen volt. De hát vigasztaltam maga
mat azzal, hogy öreg asszonynak is kell lenni a termé
szet törvényei szerint, bár igazság szerint lehetett volna 
fiatal is. Mig igy zsörtölődöm a sorssal, a tisztás túlsó 
oldalán megrezzen a bokor s abból kilép egy olyan 
kapitális őzbak, minőt még nem láttam. A vad megállt, 
hátraneszelt, — egy perez múlva már néhai volt!

Agancsgyüjteményem legszebb példánya ennek a 
koponyáját díszítette.

♦
— Van olyan nap, melyen Szt. Hubertus úgy 

pártfogása alá veszi a vadászt, hogy az maga is el
csodálkozik a nagy szerencse felett, tűnődik az okán 
s váltig állitgatja, hogy nem érti.

A vénebb vadásztársak ironikus mosoly kiséreté- 
adják meg a véleményüket:

— No komám, maga is fogott valamit!
Hogy mit, azt én már meg nem irom.

dühös, ha az erdélyi hegyek között utat téveszt. Szerk..} 
Adj isten minden jót mindnyájunknak!

Igaz hive
Gé c z y  Ká l mán ,  

urad. erdőör.

II.
Zernest, 1896, december 30.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Folyó év és hó 26-án az országos erdészeti al

tiszti egyesület javára egy társas estélyt rendeztem, 
melyet azonban csak úgy tudtam létesíteni, hogy ada
kozásra hívtam föl a közönséget s egy gyűjtő ivet 
köröztem. így azután sikerült nemcsak az estély meg
tartása, hanem még a létesítendő egyesület javára is 
begyült 5 frt 37 kr. mint a költségek levonása után 
megmaradt tisztajövedelem, melyet ime gyümölcsöző 
elhelyezés végett a szerkesztőséghez beterjesztek. 
(Elhelyezzük a takarékpénztárba. Szerk.) — Ennek az 
örvendetes eseménynek van azonban elszomorító része 
is és ez az, hogy azok tartották vissza magukat, kiket 
legjobban érdekel, t. i. az erdőőrök egy része (vagyunk 
itt Zernesten heten).

A gyűjtő ivén következő urak voltak szívesek 
adakozni: Kovács Lajos, Csempe G., Blosz Mihály, 
Gagenea A., Ljubinkovics J., Broser, Hübner, Ürmösi, 
Huszár, Vilmos, Bernáld Mór, Balogh József, Dombi 
László, Bálint István, Podár Nisztor, Broszek, Brenner, 
Andorko, Gölcs János, Illés György, Berde Károly, 
Hinczi Károly, Juhász Gábor fejenkint 1 frt. Láng 
Ernő 5 frt. Quittner Zsigmond 2 frt. Jaczkó 3 frt, 
N. N. 2 frt, Deák Tamás 1 frt 50 kr., Brozer Eduárd, 
Sós Elek és Bálint István egyenként 60 kr., Tamás 
Lajos, Fábián Dániel, csendőrök 50—50 kr. Kautny 
49 kr. Az összes bevétel 38 frt 79 kr., kiadás 33 frt 
42 kr., marad a föntebb említett 5 frt 37 kr.

Fogadják a nemeslelkü adózok ez utón is hálás 
köszönetemet, kartársaimnak pedig szolgáljon buzdítá
sul az eredmény. Egy kis jóakarattal hasonló estélyeket 
az ország minden vidékén lehetne rendezni s mire 
egyesületünk megalakul, már szép kis tőke álhatna 
rendelkezésre.

Isten segíts továbbra is! hive
B a l ogh  J ó z s e f  

erdőör.

III.
Rozsnyó, 1896, december 28.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s t ő  ur!
Érdekes kalandja volt a minap Seholik András, 

urad. erdőőr kartársunknak a Gömörmegye Rédova 
község határában fekvő erdőben. Midőn ugyanis kerü
letét bejárta, a friss havon két borz nyomát fedezte 
fe l; a nyomok a hegyoldalban levő s régi elhagyott 
bányából eredő s félig eltemetett lyukhoz vezettek. 
Barátunk azonnal hozzá fogott puszta kézzel a nyilas
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kitágításához s miután onnan egy pár nagyobb követ 
elhengeritett, kapott akkora nyílást, hogy bár a ter
mészet nem volt mostoha termeténék kiszabásánál, 
mert jó magasra nyújtotta, mégis hajolás nélkül beha
tolhatott a tátongó üregbe, mi annál nagyobb merész
ség volt tőle, mert semmiféle fegyver sem volt nála 
s ott bizon könnyen bukhatott volna medvére is. A 
táskájából elővett gyertya fényénél azután csakhamar 
fői is fedezte a fészket, melyben a két borz mozdulat
lanul feküdt egymáson, téli álmát aludva. Scholik 
egymásután nyakon ragadta őket s koponyáikra mért 
kőütéssel agyonverte. A borzok szép példányok voltak, 
mert az egyik 30 fontot, a másik pedig nem sokkal 
kevesebbet nyomott s jó izü pecsenyét adtak az asz
talra.

A hiányos nevelés egy elrettentő példáját is közöl
hetem. Gömör megye Páskoháza községében éppen 
ma, midőn levelemet irom, egy 30 éves gazda ember 
vad kegyetlenséggel gyilkolta meg édes atyját és any
ját. Az illető özvegy ember volt s szülői állítólag nem 
akarták neki megengedni, hogy újból megnősüljön, mi 
miatt gyakran volt köztük versenyzés. Egy ilyen al
kalommal azután a fiút elragadta a rósz indulat s 
fejszét ragadva, előbb édes atyját, azután édes anyját 
terítette le egy-egy csapással; a szegény öregek pár 
perez múlva kiszenvedtek. A gyilkos megrémülve tet
tétől, saját életét is ki akarta oltani s elmetszette tor
kát, de szándéka nem sikerült, mert a rögtön ott 
termett orvos sebét azonnal bevarrta. Úgy látszik, 
nem engedte az Isten, hogy a bűnös a földi igazság
szolgáltatás kezét elkerülje. Most a rimaszombati rab
kórházban várja fölgyógyulását s azután a jól meg
érdemelt büntetését.

Az uj év alkalmából úgy az összes bajtársaknak, 
mint szerkesztő urnák minden jót kíván igaz hive

Mikó L á s z l ó  
erdőőr.

Hasznos tudnivalók.
Oltó gályák szedése. Az oltó galyakat legjobb 

január és február hónapokban s legkésőbb márczius 
hó elején gyűjteni, tudnillik abban az időben, mikor a 
fák nedvkeringése még szünetel. Fagyos időben ne 
vágjuk a galyacskákat. Ha a gyűjtést elmulasztottuk 
s az alanyokat csak akkor szedjük, midőn már a nedv
keringés megindult, úgy azokat azonnal föl kell hasz
nálnunk. A későn metszett oltó gályák soha sem hajta
nak olyan buján, mint a korán szedettek.

Az alanyokat az előző évi erős hajtásokból szedjük, 
melyek szemei jól ki vannak fejlődve s gyűjtésre csak 
a jó talajban lévő egészséges fákat szemeljük ki, mert 
csak ezekben van meg a kellő erő a tovább képzésre.

Az oltó galynak a vadonczczal való összeforrása 
annál biztosabb s hajtása annál bujább, minél több

életnedve van s igy minél jobb talajban levő s erő
teljes, egészszéges fából eredt, az eredmény annál 
biztosabb. Az egészségtelen fából szedett alanyok 
hajtásai egészségtelenek lesznek.

Sokan azt hiszik, hogy az előző évi oltványok 
hajtásai nem alkalmasak, mert az ezekből eredő fa 
nem fog gyümölcsöt hozni, ez azonban téves fölfogás.

Hogy a január - februárban gyűjtött oltó gályák 
használható állapotban maradjanak, legjobb azokat a 
kertben árnyékos helyen a főidbe tenni, ha pedig mind
járt kora tavasszal nem olthatnánk s félni lehet, hogy 
a galyaeskák rügyezni fognak, úgy vigyük pinezébe 
s ott tegyük homokba, mely azonban se nagyon 
száraz, se nagyon nedves ne legyen, mert az egyik 
esetben elszáradnak, a másikban kihajtanak.

Jó a gályák faját megjelölni, hogy tisztában 
legyünk az iránt, milyen fajú oltványaink vannak.

Oltás előtt jó az oltó gályát kissé megfonnyasz- 
tani, mert az ilyen azután a nedvkeringés folytán 
megdagad s jobban összeforr az alannyal. A netán 
nagyon elfonnyadt galyakat ássuk el 5 ctm. mélyen 
földbe, ott rövid idő alatt fólüdülnek s jól használ
hatók.

Különfélék.
Zsebnaptárak. Az általunk megrendelt zseb

naptárak már teljesen elfogytak, a mennyiben azokat, 
a megrendelőknek a múlt hét folyamán elküldtük. Fel
kérjük azokat, kik még zsebnaptárt venni óhajtanak, 
hogy megrendelésüket mielőbb tegyék meg. A megren
delők között akadt egy pár, ki utánvéttel kérte a nap
tárt küldeni, hogy azonban az illetőknek fölösleges 
költséget ne okozzunk, a naptárakat utánvét nélkül 
küldtük el; ezeket fölkérjük, hogy úgy a naptár árát, 
mint a postai szállítási dijat, 1 frt 20 krt a naptár 
vétele után azonnal beküldeni szíveskedjenek.

Á rtatlanul halálra ítélve. A limburgi es
küdtszék, a mint utólag kitűnt, két esztendővel ezelőtt 
egy ártatlant Ítélt el gyilkosság miatt. 1895. januárjában 
Laumel mellett egy erdőben Salemaus erdőfelügyelőt 
halva találták. A vizsgálat kiderítette, hogy az erdő
felügyelőt agyonlőtték. A bíróság miután a legszigorúbb 
vizsgálat sem tudta a tettest kideríteni, a gyilkos kéz- 
rekeritőjének 300 frank jutalmat tűzött ki.

A dij kitűzése után nemsokára egy 17 esztendős 
suhancz jelenkezett s előadta, hogy ő ismeri a tettest. 
Előadása szerint a gyilkosság napján Brys Jószef 
munkást az erdőben látta ólálkodni s igy a gyilkosságot 
csak ő követhette el. Bryst elfogták, hitelt adva a 
suhaneznak, a ki pedig már ismételve büntetve 
volt. Brys mindent tagadott s bár az államügyészség 
a tárgyalás napján a vádlott árulóján kívül tanukat 
előállítani nem tudott, az esküdtek, a kikre a vádlott 
kedvezőtlen benyomást gyakorolt, vétkesnek mondották
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ki őt. Erre a törvényszék Bryst kötél általi halálra el
itélte. A király az Ítéletet életfogytiglani börtönre 
változtatta át.

A bíróság tagjai azonban nem zárkózhattak el a 
nézet előtt, hogy itt esetleg egy ártatlant Ítéltek el s 
újabb vizsgálatot rendeltek el ez ügyben. Figyelemmel 
kisérték Brys bevádlóját, a ki a jutalmul kapott 300 
frankot csakhamar elköltötte pálinkára. Miután mind 
erősebb lett a gyanú, hogy csak azért jelentette fel 
Bryst, hoy a kitűzött jutalmat megkapja, elfogták.

Néhány napi vallatás után a suhancz végre el
mondotta, hogy a bizottság gyanúja nem volt alap
talan, mert ő Bryst tényleg pénzvágyból jelentette fel. 
így tehát kiderült, hogy Brys ártatlan. E tény konsta- 
tálása utáp az igazságügyminiszter a börtönbe ment s 
maga adta tudtára Brys-nek, a ki már két esztendeje 
volt a fogházban, hogy szabad. Egyúttal megígérte 
neki, hogy a kormány gondoskodni fog a megfelelő 
kártérítésről.

A kormány legközelebb törvényjavaslatot fog a 
parlament elé terjeszteni, hogy Brys-nek 40.000 franknyi 
kártérítést adhasson. Az ártatlanul elitéltet falujában 
az egész lakosság ünepélyesen fogadta.

52 ágú agancs. Amerika őserdeiben ezer és 
ezer féle faja él a szarvasoknak. Ezeknek egyik leg- 
érdekesebbike az úgy nevezett Virginia szarvas. A- 
gancsuk rendszerint kevesebb ágú tíznél. Legutóbb 
azonban Texasban rendkívül érdekes példányt ejtettek 
el ebből a fajból. Agancsának nem kevesebb, mint 
ötvenkét hatalmas ága volt. A londoni Britischmuzeum 
vásárolta meg az érdekes ritkaságot.

Szerelm i dráma. Szeidl Mihály szomori legény 
nagyon megszerette Tanigold Máriát, a biró lányát s 
nem tudott bele törődni, hogy más vezesse oltárhoz. 
A legény elkeseredésében fegyverhez nyúlt s a lányt 
midőn ez épen vacsoránál ült az ablakon keresztül 
lelőtte. A gyilkos legény elmenekült a határban levő 
búzaföldekre s ott találták meg másnap átlőtt halán
tékkal.

Erdészeti altisztek m ulatsága. Az ungvári 
m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó erdészeti altisztek a 
létesitendő „országos erdészeti altiszti segély - egylet* 
alapja javára 1897-ik évi január hó 16-án Perecsény- 
ben a „Denk“-vendéglő nagytermében zártkörű táncz- 
vigalmat rendeznek. — Kezdete este 7 órakor. Belépti- 
dij: személyenként 1 frt, családonként 2 frt 50 kr. — 
Felülfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag 
nyugtáztatnak.

Rautumenosz királyfi és Ranavala  
királynő. A  francia nép mindig szívesen mulat exotikus 
játékokkal, a gyarmatpolitikájuk pegig bőven szolgákat 
anyagot a kedvtelésükhöz. Mostanában Madagaszkárt 
hajtják az egyedül üdvözítő civilizáció jármába és európai 
köntösbe bujtatják a jó hóvákat. Ranadalo, Madagaszkár

királynője, minap tette első látogatását a franczía kor- 
mányzónál. A  kormányzó és felesége együtt fogadták a  
fekete királynőt, a ki teljes kíséretével jelent meg. Mind a 
hat leánya, a hercegnők, utána jöttek, mögöttük pedik 
tizenkét rabszolganő. A hercegkisasszonyok piros és sárga 
selyemruhában vollak, melyeket a kormányzóné ajándé
kozott nekik. Először volt rajtuk ez a ruha, látszott, 
mert alig mertek mozogni benne. Az »Isten unokája«, 
a királynő, szintén selyemruhában volt a fülén s orrán- 
ragyogó függőkkel. Nagyon jól érezte magát, hogy a. 
kormányzónéval beszélhetett a tolmács segítségével. E l 
sem akart menni. Jó három óra hosszat ült a teremben, 
a hercegnők pedig ezalatt halálra fáradtan álltak egyik 
lábukról a másikra, mert az udvari étikét tiltja, hogy édes 
mamájuk jelenlétében leüljenek. Mig a királyné társalgóit,, 
egykedvű nyugalommal rágták a bagót, melyet a tanana- 
rivói arisztokráczia mindig magával hord. A  királynő 
szóba hozta fiának, Rukutumenosznak házassága ügyét is, 
Raszuanuruvela-nak hívják a menyasszonyt, a kire bizo
nyára boldog jövő vár, mert a szimpatikus Rakutumenosz 
herczeg nagy nőismerő. Arról nevezetes, hogy fiatal 
korában saját kezével fölbontott egy eleven asszonyt —- 
kíváncsiságból. Az esküvő néhány hét múlva lesz, nagy 
ünnepségek közt. Lesz hangverseny, tánccal és — ha a 
franczia rezidens megengedi — karóba húzással egybe
kötve, valamint népünnep és ingyenes bagókiosztás.

F ü stnélkü li puskapor vadászoknak. A
hadügyminisztérium mint a puskaporjövedéket kezelő ha
tóság elhatározta, hogy kétféle füstnélküli puskaport 
gyártat vadászat és céllövésre. Az uj puskapor jó tulaj
donságai : füstmentsége, kiválló ballisztikai képessége és 
hatásának egyformasága, gyönge visszalökése, a hőmér
sékleti és nedvességi ingadozások ellen való nagy érzék- 
telensége és biztosságí tekintetben is kifogástalan. Minden 
kézi fegyverhez használható, még akkor is, ha a régi 
fekete puskaporra készültek. Az uj puskapor a rendes 
árusítóknál 1f3 és J/5 kilogramm ólompecséttel zárt sze- 
leczékben 3 forint 50 kr., illetőleg 1 frt 80 kr. árban 
kapható. A  szelenczéken a puskapor minőségére és hasz
nálatára vonatkozó legfontosabb adatok meg vannak irva.

E lsü lyedt falu. A  föld mélye, az örökké há
borgó tüzek hazája, újabban sokszor hallat magáról s meg
megrázván kopott kérgét, halált és pusztulást terjeszt az 
élők birodalmában. Rómából Sant’ Anna Pelago mode- 
nai falu elsülyedését jelentik. December 21-ről 22-re vir
radó éjjelen történt a katasztrófa. A  házak egyszerre meg
inogtak és nagy repedések támadtak falaikon. A  lakók 
a szabad ég alá menekültek és tehetetlenül kétségbeesve 
nézték az óriási romlást, hogyan dőlt ház-házra, fal-falra 
s a süppedő föld hogyan nyel el ingoványos mélységeibe 
bútorokat, házi eszközöket, mindent a mi kedves volt a 
családnak. Az egész falut elnyelte a föld. Több mint 
száz épület hever romokban, egy részök pedig teljesen el
tűnt a föld színéről. Ezer ember maradt hajlék nélkül az 
északában. A szomszédos falvak népe odasietett a sze-
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renásétlenül jártak segítségére s a kormány is mindent 
megtesz, hogy enyhítse a hirtelen támadt nagy nyomo
rúságot.

Nem lehet megmagyarázni, hogy mi okozta a föld
nek ezt a csodálatos háborgását. Sant’ Anna Pelago Pive 
Pelago községnek egyik része s egy fensikon fekszik, 
900 méternyire a tenger szine fölött, az Appeninek olda
lában. Igen termékeny, virágos mezejü völgykatlan tor
kollik mögötte, s egymás mellett nyúlnak a magasba az 
1600 és 1800 méteres homokkőoimok, a Spinhió, Sal- 
tello, Montalbano, Romacchio és Olmo. A  földben olyan 
nyomok látszanak, melyekből régebben történt földcsu- 
szásokra lehet következtetni. Már de Stefanis említi 
ezeket a földomlásokat az északi Appenninek tavairól irt 
könyvében, de az okot akkor sem tudták megmagyarázni. 
Némelyek a jégkorszak maradványának, mások a homokkő 
egyszerű sülyedésének tulajdonították. A templom tornya 
már akkor egészen összeomlott, s a XVI. században épí
tették újra. Az igazi ok valószínűleg az, hogy a földet 
teljesen átáztatta a hegyekből alászivárgó viz, melynek 
nem volt más lefolyása.

1200 eladó leány . Bécsben e napokban egy 
fiatal emberekből álló társaság tagjai egymás közt 
fogadást kötöttek, hogy van-e Bécsben 1000 olyan 
leány, a ki a házasságra ajánlkozik. S kiderült, hogy 
1200 ilyen leányzó akadt Bécsnek büszke városában. 
A beérkezett ajánlatok közt volt 126 olyan, a ki 18 
éves, 410 olyan, a ki 20—22 éves, 204 olyan, a ki 
25—30 éves, 210 olyan, a ki 30—45 éves és 50 olyan, 
a ki 45—60 esztendős.

Pályázatok. Ajánlkozások.
420 írt azaz négyszázhúsz forint évi bér és álló- 

mányszerü illetményekkel rendszeresitett famesteri 
állomásra pályázat nyittatik.

Ezen állomást elnyerni kívánók felhivatnak nem 
csak ép, erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- 
és beszélő - képességüket, kincstári erdészeti orvos, 
megyei főorvos vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, életkorukat és illetőségüket anya
könyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és Írásban való tökéletes bírását, — hanem 
a vizi-, úti és polgári építkezésekben, illetve az ezekre 
vonatkozó tervek és költségvetések szerkesztésében 
való jártasságukat és az építkezéseknek a megállapított 
tervek és költségvetések szerinti vezetésre való képes
ségüket is igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
1897 évi január 15-íg az alólirott erdőhivatalnál, még 
pedig az államszolgálatban levők felettes hatóságuk, 
magánosok pedig az illetékes közigazgatási hatóságok 
utján benyújtani.

Soóvárott, 1896 évi deczember hó 1-én.
Magy. kir erdőhivatal.

P á l y á z a t  e r d ő ö r i  á l l omás ra .
970/1896. sz. — A nagyméltóságu vallás- és kőz- 

okt. m. kir. ministerium f. évi 57498. számú magas 
rendelete folytán alulírott erdőgondnokságnál egy Il.-od 
osztályú erdőőri állomásra ezennel pályázat hirdettetik.

Járandóság: 250 frt évi fizetés, természetbeni 
lakás, 17a kát. hold föld és 17 ürkm. első osztályú 
kemény dorong tűzifa.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 
37. §-ában előirt minősítést, ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó, halló és beszélő képességüket 
megyei főorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint 
a hivatalos magyar nyelv tökéletes bírását igazoló ok
mányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényüket 
1897 évi január 20-ig ezen erdőgondonksághoz nyújt
sák be.

Zala-Erdődön, 1896. decz. 5.
M. kir. közalap, erdőgondnokság.

P á l y á z a t  u r a d a l mi  e r d ő ő r i  á l lomásra .
Trencsén vármegyei 600 (hatszáz) k. holdas erdő

birtok tulajdonosa szakvizsgázott edőőrt keres, kire 
erdejének üzemterv szérinti kezelését és egyszersmind 
őrzését is rábízhatná s akinek kötelessége lenne e 
mellet a vadászatok szakszerű vezetése és a vadállo
mány gondozása. Alkalmazást csak ép és edzett test
alkatú oly egyén nyerhet, aki már katonai szolgálatát 
egészen teljesítette s a tót nyelv mellett a magyar 
vagy német nyelvet beszéli. Pályázók folyamodványu
kat okmányaik egyszerű másolatával felszerelve, 
1897. évi január hó 20-áig az Országos Erdészeti Egye
sülethez küldjék, határozottan kijelentvén, hogy a fen
tebbi kötelességek teljesítéséért milyen fizetést s eset
leg terményekben adandó mily illetményeket kívánnak 
és hogy végleges megválasztásuk előtt, ha kivántatnék, 
hajlandók lennének-e magukat a birtokosnak személye
sen Budapesten bemutatni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podh.rad.szky Em il.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a  szám o s k é p p e l i llu sz trá lt , 
h a v o n ta  m e g je le n ő

„Széttekintő Méhész"
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szivesen szolgál a „SZÉTTEKINTŐ 
MÉHÉSZ" szerkesztősége.

S ajtény , Csanádmegye.
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»»FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
H* ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. k~

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eskető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ZBaiersdorf 3£enri% urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

pp*'* legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégUnls. újólag megUlzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

■ ■= POLGÁRI RUHÁK =  1 " =
a legjobb franezia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni ""'QP)
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Fóherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Moldrik-féle vetőgép.
Az 1895 évi május havában erdőgondnok

ságomtól Moldrik-féle vetögépet azon utasitással 
vettem át, hogy annak segélyével egy elő
használt bükk állabnak 800 Colét próbaképen 
lúczfenyömaggal azon módon vessem el, hogy 
a fészkek 1—1 őlnyi táv- és szélességben alkal
maztassanak, szorosan alkalmazkodva a gép 
kezeléséről szóló s készítője által irt uta
sításhoz.

ügy hiszem több szaktársam foglalkozott 
ezen vetögéppel s azért e soraim nem kizárólag 
e gép leírásával, hanem inkább a vele elért 
eredmény ismertetésével fognak foglalkozni, 
mindazonáltal lehetnek oly tisztelt szaktársaim, 
a kik e gépet nem ösmerik, azért a mennyire

ez tőlem tellik le fogom ezen gépet nagyjából 
írni, igyekezvén azt velük némileg meg- 
ösmertetni.

A gép egy tölcsér, mely körülbelül egy mt. 
magas s áll egy egyenes csőből melyben — felül 
fogantyúval, alúl pedig egy ékkel, az úgy
nevezett „lyukasztó“ ékkel ellátott vaspálcza 
mozog; a cső felső részén egy szelencze van 
alkalmazva, mely magtár gyanánt szolgál, s 
mely szelenczéböl egy másik — hozzá és az 
első függélyes csőhöz rézsut illesztett cső vezet 
s a magot a magtárból az első csőbe továbbítja 
oly módon, hogy a magtár fenekén beillesztett 
henger, melyen a mag felvételét gyakorló mélye
dések vannak a fogantyúval ellátott vas- 
pálczával oly összekötetésben áll, hogy annak

tArcza.
------ +o+------

Érdekes farkasvadászat.
(Igaz történet.)

Azért írtam oda, hogy igaz történet, mert külön
ben a tisztelt olvasó el sem hinné egyes részleteit.

Nem régen történt, alig 10 éve annak; a nyolcz- 
vanas évek derekán. Akkoriban csak úgy nyaltam a 
tintát, mint a hogy most nyalogatom, csak azzal a 
külömbséggel, hogy akkor ur voltam s akkor nyaltam, 
a mikor akartam, mig most hivatalomnak s hivatásom
nak rabszolgája vagyok s mindig nyalakodnom kell. 
Akkoriban ráértem minden nap leakasztani jó vadász
fegyveremet a szögről s bebolyongni a határt, nyulat 
nyúl után fűzve táskámra, mig ellenben ma ritkaság- 
számba megy, hogy lábamat a szobából kihúzhassam,

Segédjegyző voltam akkor, midőn az elbeszélen- 
dők történtek s éppen valami adóösszeirással elfoglalva.

Krumpli ültetés ideje volt; olyan áprilisi nap, hogy 
szépség tekintetében májusinak is beillett volna.

Illő komolysággal ültem a tanácsterem zöld posz
tóval bevont hosszú asztalánál s nyomkodtam a szegény 
„misera plebs contribuens“ (magyarul: .nyomorult 
adózó nép“) vállaira az adók különféleségét, melyeket 
szakember létemre sem tudnék egy szusz alatt elmon
dani. No de nagy buzgóságomban szinte elfeledtem 
megemlíteni, hogy a község, melynek hátramozditója 
voltam, ott feküdt közel a szőke Dunához, a gyönyörű 
kiskunság tőszomszédságában. Lakosai szorgalmas tót 
emberek, kik azonban anyanyelvűk hűséges megtar
tásával épgen úgy mondják el, hogy: „mit ösző ?“ 
könyeret mögygyee; ha nem kő, tödd ee; máj mög- 
öszöd röggee“, akár csak a legtözsgyökeresebb kis
kunsági embör.

Azon a vidéken volt ez, hol nyári időben azt 
monja a gazda feleségének: „asszony, add ide a kala
pomat és a botomat, hadd öltözöm fel,“ lévén ruhá
zatának egyéb kiegészítő része az, melyben aludt is.
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lenyomása által megfordul és a magot med- 
recskéjébe fogadja, ezzel egyszerre a pálcza 
alsó végén levő ék lyukat fúr, s a fogantyú 
visszahúzásakor a henger visszafordulva a 
magába fogadott magot a hosszú csövön keresz
tül a már kész mélyedésbe kiszórja. Egyszóval 
a gép egyszerre vesz föl magtárába circa 1 lt. 
magot s minden nyomás alkalmával egyszerre 
a mag számára mélyedést csinálván abból az 
5—7 szemet ki is szórja. A gépet egy munkás 
úgy kezeli, hogy azt a magtár táján bal és a 
fogantyúnál jobb kezébe fogja.

A gépet, a föltalálója munkaerő, illetve 
költségkímélés czéljából ajánlja.

Ennyi a vetőgép leírásáról.
1895 évi május hó 7-én száraz időjárás 

mellett igen dús talajon 800 öölön 1—1 ölnyi 
táv- és szélességgel 0.25 kgm. lúczfenyőmagot 
elvetettem: úgy, hogy helyenként kétszeri
órással átlag 12 szem mag szóratott s e 
munka 5 óra 57 perczet, körülbelül 6 órát illetve
0.5 napszámot vett igénybe.

Ugyanezen terület tapasztalataira szerint 
lett volna bevetendő oly módon, hogy mint az 
ültetésnél szokás, először a körülbelül 160 

ctmnyi ágyacskák előkészíttetnek s azokba a 
már megművelt s gyomtól megtisztított földbe 
a mag elvettetett volna 3 napszámmal; tehát 
e szerint a vetőgép az időn és költségen 2.5

napszámot, illetőleg 500% -kot volna hivatva 
megtakarítani, de térjünk rá most az észlelt 
eredményre:

1985 év junius hó 16-án a csemeték, a hol 
az alomréteg vékonyabb, már kikelőben voltak; 
ugyancsak e hó 20-án már átlag 25 mm-nyi 
magasságot értek el, s a 100 fészken felvett 
próba szerint átlag 5 drb. ép csemete találtatott 
fészkenként. A csemeték egész augusztus 3-ig 
szépen növekedtek, mig e napon fészkenként
1—2 drb. kiszáradt csemetét fedeztem föl, a 
mit az akkor uralkodott nagy szárazságnak 
tulajdonítottam; de már e hó 16-án a cseme
téket alaposan megtekintettem s már a felül
kerekedett fűben igen nehezen akadhattam rájok 
s a hol akadtam is, ott már sok helyen 3 drb. 
elsatynyúlt csemetét is födöztem fel. Önkényt 
eszembe jutott, hogy itt nem az uralkodott 
szárazságban, hanem másutt keressem a sat- 
nyulás okát, s nem soká kellett törődnöm, 
mert egy nehány elsatnyúlt csemetének ki
emelése után azon tapasztalatra jutottam, hogy 
itt nem a száraz időjárás, de a túlságos el- 
árnyékolás okozza a csemeték vesztét, mit 
annál is inkább bebizonyított ténynek néztem, 
mert a kiemelt csemeték gyökere egytől egyig, 
hibátlan és életképes volt, de felülről a törzsecs- 
kéjükön kezdődött a satnyulás.

A 1896 évi észleleteimkor már csak gyéren

Mint mondám, éppen róttam egyik numerust a 
másik után, midőn lélekszakadva rohan be egy asszony 
s midőn egészségünkre kívánta az éjjeli nyugodalmat, 
előbb szorgosan kikérdezvén, hogy mint aludtunk s 
midőn az egész litániát egy szuszra kimondotta, aszongya, 
hogy:

„Nótárius ur, gyüjjön frissen, ott fekszik a szőllők 
árkában egy nagy farkas."

Bár a hir hihetlenül hangzott, mint igaz hive 
szent Hubertusnak rögtön utánna nyúltam a mindig 
fejem fölött lógó jó lancasteremnek s bár négyes sőrét- 
nél egyebem nem volt, a községháza küszöbén fekvő 
nagy cseh vizslámat magammal szollitva loholtam ki
felé a kijelölt helyre. A határban mindenféle kendert 
vető és krumplit ültető nép megerősítette a kételkedve 
fogadott hirt s igy utóvégre is hitelt keltett annak 
adnom.

Nagy óvatossággal indultam a kijelölt hely felé, 
de csakhamar megyőződtem, hogy bizon az árokban 
nincsen semmi. Hogy a dolog mibenlétéről meggyőző

dést szerezzek, neki biztattam a kutyámat keresésre s 
a derék állat, melynek jóságra nézve messze vidéken 
nem volt párja, csakhamar fölfedezte a nyomot a szom
szédos buzavetésen s azt én is csakhamar föltaláltam. 
Olyan kitűnő farkasnyom volt az, hogy még rajzolni 
sem lehetett volna külömbet. A nyom egyenest a szom
szédos gróf Teleky-féle pusztához vezetett, melynek 
a Duna melletti oldalán hosszú s keskeny csikban 
nyúlt el egy kis bükkös erdő.

Az egész erdő hossza lehet vagy két ezer lépés, 
mig szélessége 80—300 lépés között váltakozott.

Arra, hogy ennek az erdőnek a sűrűségeiben a 
farkast egy magambam kinyomozzam s leteritsem, 
nem is gondolhattam s igy elhatároztam, hogy a hirt 
megviszem a tiszttartónak, ki külömben is jó ismerősöm 
volt.

A tiszttartó urat szerencsére otthon is kaptam s 
ez bár kételkedett szavaimban (jól ismerte ama gyön- 
gesémet, hogy néha füllenteni is szeretek,) azzonnal 
kiküldte egy emberét, hogy a feles krumpliföld osztá-
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tudtam egy-két csemetét a dús gyom és fűben 
megtalálni s azok is a természet törpeségei 
közzé tartoztak.

Az elmondottak után tapasztalataim azon 
következtetésre jutottak, hogy „lassan járj, 
tovább érsz".

A lúczfenyő alátelepitése — mert ezen 
vetést inkább alátelepitésnek tartom — már 
azért is kívánja oly négyszögletes ágyacskák 
előkészítését, a milyeneket az imént emliték, 
s a milyenek minálunk a jegenyefenyő á t 
telepítésnél dívtak (most már a jegenyefenyő 
magot a tuskó vagy a fa tövébe vetjük) mivel 
ezek megmunkálása által a gyom legalább azon 
időre eltávolittatik, mig az a serdülő lúczfenyő 
csemetét felülkerekedésében árnyéka által többé 
nem hátráltatja.

A Moldrik-féle vétőgép az ágyacskák 
előzetes előkészítését nem követeli s ha 
követelné is, a mi a lúczfenyőnél egy elmarad
hatatlan tényezője a túlságos beárnyékolás meg- 
gátlásának, akkor is a szokásos alátelepités 
egyszerűbb, hasznosabb és olcsóbb.

A Moldrik-féle gép ügyes ugyan arra, hogy 
időt takarítsunk, de a vele megtakarított idő 
10-szer menne rá a vetés gyomlálására, mit 
alig reszkírozhatná meg 5—8 éven keresztül 
— évente 3—5-ször egy erdőbirtokos is.

A dús talajon e gép lúczfenyömag vetése

sánál lévő embereket mind rendelje föl az erdőhöz; 
addig, mig a hajtást meg nem teszük, földkiosztás nem 
lesz. Berendelte ezenkívül az ispánt és a határcsőszt 
is, kik mindketten jó puskások hírében álltak.

Nem telt bele egy óra s a hajtők és vadászok 
föl lettek állítva.

Az ispán, csősz és jó magam egy vágás szélén 
lévő nyílást álltunk el, mig maga a tiszttartó bevonult 
az erdőcske közepén lévő egy kis tisztásra.

Alig indult meg a hajtás, már is eldördült a lövés 
az erdő belsején s idegeinket a legnagyobb mértékben 
fölizgatta. Miután csak egy lövés esett, biztosra vettük, 
hogy az talált is, annyival inkább, mert a tiszttartó a 
környéken kitűnő lövő hírében állott.

Az eredmény felől nem sokáig maradtunk kétség
ben, mert a tiszttartó rövid idő múlva ott termett a 
mi lővonalunkon s intésével figyelemre buzdított.

A hajtők lármája mindinkább közeledett s egy
szerre mozgás által okozott zajt hallok az előttem levő 
bozótban. Olyan izgatottság vett rajtam erőt, hogy

egyáltalán előnynyel nem használható és silány 
talajon annál kevésbé, mert hisz azt annak 
megforgatása, illetve ágyacskák csinálása által 
termékényitjük s a gép emunkálatot éppen nél
külözni akarja.

Igen is, használható volna, jegényfenyő- 
mag alátelepitésére, lévén ez az egyedüli 
fenyönem, mely életének kezdetén az ár
nyékolást nem csak hogy eltűri, de részben 
követeli, csak hogy a gép feltalálója a mag
szóró hengeren a magot felvevő medenczét a 
jegenyefenyőmag nagyságához képest meg
nagyobbíthatná ép úgy, valamint azon nyílást 
is, a melyenaz ék jár és a magnak hullania kell, 
mert az itt eszközölt próbáknál a jegenyefenyő
mag szétmorzsalódott.

Kozl ik Ignácz
m. kir. erdöör.

LEVELEZÉS.
I.

Csik-Szt.-Király, 1897. január 8.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Az „Erdészeti ujság“ 14-ik számában közölt, Csik- 
Szent - Györgyön 1896. Deczember 26-án kelt levél 
személyemre irányuló pontja csak annyi valóságot tar
talmaz, hogy egy előtöltő puska szétrobbanván bal
kezemet tette áldoztatává.

Nagyon téved a levél Írója midőn azt mondja, 
„hogy ő is írni fog egyet-mást, a szerkesztő ur talán

alig tudtam magamon uralkodni s szinte szerettem 
volna, beugrani a sűrűbe, midőn egyszerre a hajtők 
által erősen szorongatott farkas egy merész ugrással 
kiveti magát a bozótból s mint a czövek, feszesen 
megáll köztem és a csősz között, egyiktől sem távolabb 
15—20 lépésnél.

Egyszerre kaptuk arczunkhoz a puskát, hogy 
ugyanabban a pillanatban újból le is vegyük, mert 
egyik a másik miatt lőni nem mertünk. A farkas — 
egy hatalmas kifejlődött példány, milyet az ember csak 
ritkán lát, — egy pillanatig ott állt köztünk, azután 
egy hatalmas ugráásal vissza vetette magát a sűrűbe 
s tört vissza a hajtok felé, ezeknek a sürü lánczolatát 
azonban áttörni nem bírta, hanem ott ténfergett a 
sűrűben előttünk, a nélkül, hogy rá lőhettünk volna.

A muszáj utóvégre is nagy ur, s az ordas látva 
hogy hátrafelé nem törhet, akarva — nem akarva el
szánta magát s egy óriási ugrással kint termett a 
vadász vonalon a tisztartó és az ispán között. Termé
szetes, hogy nyomban négy lövés üdvözölte, de a fenevad
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hasznát veheti és mások is okulhatnak belőle"; alig 
hiszem, hogy az volna a szerkesztő urnák ezélja, hogy 
pártolásába vett erdőőreit rágalmazza lapja által, in
gerültségbe hozza, és igen tisztelt lapjától elidegenítse ; 
az ily leveleknek pedig csak ezeket meg termő hasznát 
veheti, és semmi mást.

Ha ama levélírója jó ügyekezetének akar kifeje
zést adni levelei által, írjon olyasmit, mivel nem rágal
maz; nekem soha sem volt más fegyverem mint az, 
melyet szolgálatom kezembe adott, s ha ugyancsak, a 
szerencsétlenséget okozó puska helyett rendszeresem
kor rendes szolgálati fegyvert kapok, ma nem volnék 
kitéve egy erdőőr kartársam rágalmazásának, ma nem 
tűzhetne Lakatos András karóhegyére „hogy ime! a 
ki olcsó puskát használ!" nekem az rendes szolgálati 
fegyverül adatott volt ideiglenesen, mig a megrendelt 
fegyverek megérkeznek; czélt lőni még katonakorom
ban tanultam volt, most nem czélra , csak egy meg- 
rozsdárott töltést akartam kilőni, s mi köze mind ehez 
a levélírónak!? Legyen ám! ájánljon ő mindenkinek sok 
hátultöltő puskát, de engem czégnek ne tegyen k i!

Ha újságíró akar lenni, Írjon újságot és ne rágal
mazást, tanulja meg, hogy az újság, mindenki szeme 
elé kitett nyílt levél és sokan akadnak olvasói közt, 
kik a tudni akaró tollából jött ostobaságot valóságnak 
hiszik, és a szerint Ítélnek.

Szerkesztő urnák türelmet, kitartást és munkál
kodásához Isten segedelmét kívánom, vagyok őszinte 
tisztelője

V e r e s s I g n á c z  
hatósági erdőőr.*

*  *

Közöltük a levelet szószerint s az egészre csak 
az a megjegyzésünk, hogy leveliró nagyon téved, midőn

miután anaak rendje és módja szerint fölhemperedett 
volna, újból összeszedte magát s két — három öles 
ugrásokkal rohant neki a sikon levő vetéseknek s 
csakhamar eltűnt szemeink elől.

A tiszttartó elbeszélte azután, hogy már a tisz
táson tett első lövésre a farkas összeseit s miután azt 
hitte, hogy a lóvés halálos, nem lőtt rá másodszor, 
bár ezt könnyen megtehette volna. Az eredmény meg
mutatta tévedését.

A fenevad — mint ha egyáltalán meg sem sebe
sült volna — rohant a sik pusztán végig, mig végre 
eltűnt szemeink elől.

Általános volt meggyőződésünk, hogy az alsó 
majoron levő 5—öholdnyi füzesbe vette magát s ezért 
azonnal oda mentünk s azt meghajtottuk, de eredmény
telenül, mi nagyon elszomorított, mert azt látszott 
bizonyítani, hogy a farkas átvágott az országutat ké
pező védgáton s bevette magát a kiskunsági mérhetlen 
síkságokba.

Nem maradt más hátra, mint elfogadni a tiszttartó

azt hiszi, hogy lapunk 14-ik számában foglalt levél öt 
megrágalmazta, vagy becsületében sértette volna. A 
legnagyobb figyelemmel olvastuk át újra és újra a 
vonatkozó levelet, de abban olyan czélzatnak még az 
árnyékát sem tudtuk föltalálni, mert annak a ténynek 
a leírása, hogy levélíró ur egy rozzant fegyverrel czélt 
lőtt s ez szétrobbanván, kezén súlyosan megsértette, 
sértésnek csakugyan még a legsötétebb szemüvegen 
át sem nézhető, annyival inkább, mert még az sem 
állíttatott, hogy a rozzant fegyver az övé lett volna.

Tagadjuk, hogy az ilyen dolog ostobaság lenne, 
mert nincs annak semmi rósz czélzata, hanem egyedül 
arra irányul, hogy másokat óvjon hasonló szerencsét
lenségtől, mely bizonnyára nem alkalmas arra, hogy 
abból élezeket faragjunk, hanem inkább megtörténtük 
mélyen elszomorít. Hitvány ember az, ki mások szeren
csétlenségéből és bajából gúnyt üz s ha valamely köz
leményben ilyen szándékot födöznénk föl, annak nem 
adnánk helyet lapunkban.

Hisszük, hogy eme kijelentésünk levélíró urat tel
jesen kielégíti.

A részünkre juttatott jó kivánatokat hasonlókkal 
viszonozzuk. S z e r k e s z t ő .

II.
Korytnicza 1897 január 10.

I g e n  t i s z t e l t  s z e r k e s z t ő  u r a m!
Állomáshelyemen, a korytniczai fürdővendégeknél 

többször volt alkalmam különféle fegyvereket látni és 
azokat kipróbálni s igy meglehetősen tisztában vagyok az 
egyes gyártmányok minémüségével. A  nélkül, hogy mások 
értékéből bármit is levonni akarnék, ki kell emelnem 
Paschinger Philipp feső-ferlachi fegyvergyáros gyártmá
nyait, melyek szolid kivitele, kitűnő lő eredménye, e mel-

ur barátságos meghívását s elfogadni a fölajánlott 
ebédet.

Még javába borozgattunk, midőn beállított Koszo
rús bátyánk, a derék, fáradhatlan határcsősz s katonai 
poziturába vágva magát jelenti, hogy:

— Nemzetes uram, megtaláltam a farkast s újra 
betereltem a nagy erdőbe. Ott volt meghúzódva a 
sás között.

Mint villanyszikra ütésére, ugrottunk föl ülőhelye
inkről s ragadtunk fegyvert, a tiszttartó pedig kiadta 
a parancsot, hogy az összes dunai molnárok azonnal 
rukkoljanak az erdőhöz azt meghajtandók, az egyik 
csősz pedig üljön lóra s csatlakozzék hozzánk.

A parancsok nyomban teljesítve lettek s rövid 
félóra múlva már ott álltunk előbbi helyeinken.

A molnárok nem hiába szokták meg a Dunán 
való kurjongatást, de tettek is olyan lármát, hogy 
szinte fölforditották a kis erdőt.

A lármának meg is lett az eredménye, mert a 
farkas csakhamar kiugrott, és pedig ugyanott, hol első
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lett pedig olcsósága valósággal meglepett. A  nevezett 
ezég gyárából már az előtt is volt egy büchs-fegyverem, 
az újabb tapasztalatok azonban arra inditottak, hogy 
ugyanonnan egy express fegyvert is rendeljek magamnak. 
A  megérkezett uj fegyvert tanuk jelenlétében belőttem s 
meggyőződtem, hogy úgy a golyós, mint a sörétes cső 
kitünően hord és az egész fegyver kiállítása nagyszerű.

Ilyen tapasztalatok után úgy nevezett czéget, vala
mint gyártmányait tisztelt kartársaimnak a legmelegebben 
ajánlhatom.

Szívélyes üdvözlettel lévén szerkesztő urnák 
igaz hive

B o d n á r  J-ózsef 
_____ m. kir. erdöőr.

III.
Jágercsárda, 1897, január 10.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Becses lapjának pontos pártolója, de annál ren

detlenebb előfizetője lévén és éppen ez utóbbi stádium 
késztet tán — a szerkesztő ur papirkosárjának tartalma 
szaporítására.

Már többször olvastam felhívást az előfizetés meg
újítására, és midőn ezeket olvasom, jutok a gondolatra, 
hogy én még talán több társammal a múlt évit sem 
fizettem meg; felteszem, hogy a szerkesztő ur ezt utó
lagosan is szives lesz elfogadni, és szerény egyéni
ségem törni fogja a fejét az összeg beszerzése fellett.

így töprengésemben mindig a már sokszor emle
getett helyzet javítása forog eszembe, és igy odahatni 
minden egyes kollegámnak kötelessége volna, ha az 
észrevett sérelmeket is e téren a nyilvánosságra hozná!

A 37-ik §-ban megemlített erdőbirtokosoknak 
kötelessége volna, szakvizsgázott egyénekkel erdeiket

őriztetni, de nem tudom mi okból vannak birtokosok, 
kik erről mitsem akarnak tudni. így a Mölchi apátság 
margittai és papfalvi uradalmán (Bihar megye) már 
évek óta kisérem figyelemmel, hogy ott egyik béres 
konventiós erdőcsősz után a másikat fogadják fel. Mi 
több a papfalvai uradalomban existáló erdésznek még 
erdőőri vizsgája sincs.

Eme uradalmakban semmi erdőőri fizetés sincs 
rendszeresítve, holott a két uradalom erdeje a 15 ezer 
kát. holdat — felültesen számítva is — meghaladja.

Hány kollegánk van pedig, kik a kellő okmányt 
maguknak megszerezve csekély fizetés mellett erdő- 
legényeskednek ? Nem-e szívesen töltenének be ezek is 
nehány — a megélhetésre javadalmazott állomást?

Ideje volna szerintem az irányadó körök figyelmét 
oda terelni, hogy a törvény ilyen mellőzése megaka- 
dályoztassék!

Mint örömmel olvastam, a kincstári kollegáim fize
tés jobbítása már végzett dolog, de mi alapítványi erdő
őrök, kik ugyancsak terhes szolgálatot teszünk, mégis 
kevesebb fizetéssel s több adóssággal tengődünk; óhaj
tandó volna tán, a mi fizetésünket is javadalmazóbbá 
tenni! Ezzel a thémával foglalkoztam már az „Erdő- 
őrben", hol felhívtam az érdekeltek figyelmét, de végzett 
tény, hogy számba nem vehető számmal jelenkeztek, 
pedig igen jól tudom, hogy nagyon kevesen vannak 
közülük, kiknek helyzete javítására nem volna szük- 
ségej! ? Mire való tehát társak ama tanúsított közöm
bösség?

Nem mulaszthatom el e helyen egy megjegyzést 
tenni, s mivel kritikus nem vagyok, félek, hogy eme 
kényes megjegyzésem csorbát szenved. Előre kijelentem 
tehát, senkit megszólni nem akarok, de vanank többen 
(ezt is Bihar megyében láttam) kik mint egyszerű polgár

ízben s újra üdvözölte őt a tiszttartó és öcscsének 
duplázása. Mint közvetlen szomszéd jól láttam, hogy a 
lövések találtak, de az ordas — mintha semmi sem 
történt volna — nagy ugrásokkal rohant a hözeli 
szőllőhegy felé.

Ekkor történt azután olyan dolog, mely páratlanul 
áll a vadászatok történetében. A lóra ültetett s jóféle 
csikós ostorral ellátott csősz megkapta a parancsot a 
fenevad üldözésére s megkezdődött olyan hajsza, melyet 
soga sem fogok elfeledni.

A nemesvérü paripa bátran száguldott a farkas 
után s minden perczben vártuk, hogy azt letiporja, a 
csősz pedig hatalmas csapásokat mért rá ostorával. 
Félni lehetett, hogy a farkas beveszi magát a szőllőkbe 
s ekkor keresztet vethetünk rá, de nem úgy történt. 
A szőllők aljához érve, megfordult a vad s az azokat 
övedző s azután a határon a Duna felé húzódó árok 
mellet rohant tova, a lovas pedig mindig nyomába. A 
Dunától alig voltak már vagy 200 lépésnyire, midőn a 
farkas hirtelen visszafordult s elorditotta magát, mire

a ló hirtelen megáit s lovasa keresztül bukott a nyakán 
s majd hogy a farkasra nem esett.

Itt azután olyan dolognak lettünk tanúi, melyet 
ha saját szemeimmel nem látok, soha sem hittem 
volna el. A gazdátlanul maradt paripa ádáz dühvei 
vetette magát a farkasra s űzte azt egymagában továhb 
egész a Duna partjáig, hol az végső kétségbeesésében 
a magas partról beugrott a vízbe s hatalmasan úszott a 
folyó közepén lévő sziget felé.

Szerencsénkre s a farkas szerencsétlenségére 
éppen ott horgászott csolnakján egy öreg halász, ki 
biztatásainkra arra irányította csolnakját s szekerczéjé- 
vel fejen ütve a vadat, kihozta a partra.

A közszemlére kitett ordasnak megbámulására a 
két szomszédos nagy községből úgy sereglett a nép, 
mint valami bucsujárásra. A nyuzásnál kitűnt, hogy a 
farkas testét 9 szem posta járta át, mi eléggé bizonyít 
rendkívüli szívóssága és ereje mellett.

SEBES- SZÁSZ.
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emberek, mint csőszök, hegybírók jutottak dicsérendő 
szorgalmuk által az erdőőri oklevélhez, kik meglehetős 
állomásokat elfoglalva ruházatjukat, illetőleg viseletűket 
nem változtatták meg, sőt egyik-másik bocskorban végzi 
kötelességét, holott nekünk tekintély kell a nagyszámú 
erdőkárositókkal szemben, mit bizony nehéz fenntartani 
az erdőtolvajjal hasonló ruházati viselésével.

Magamat a tekintetes szerkesztő ur jó indulatába 
ajánlva vagyok alázatos szolgája

Me i s z t e r  Gyu l a
m . k . k ö z a l .  e r d ö ő r .

Különfélék.
T i t o k z a t o s  e l t űnés .  Lapunk szét

küldése alkalmával gyakran tapasztaljuk, hogy 
egyes olvasóink titokzatos módon eltűnnek s 
a nekik czimzett lap szalagjára a posta egy
szerűen rá írja, hogy „czimzett ismeretlen*. 
Miután alig képzelhető, hogy egy erdészeti 
alkalmazott oly ügyesen tűnhessen el, mint 
valami sikkasztó bankár, vagy pénztáros hogy 
az esetleg hanyagul eljáró postahivatal ellen 
a szükséges megtorló lépéseket megtehessük, 
jövőre az ilyen eseteket nyilvánosságra fogjuk 
hozni, hogy igy az illető olvasónk tártózkodási 
helyét megtudjuk. Legújabban ilyen titokzatos 
módon tűnt el Arad vármegye Almás nevű 
községéből, melynek utolsó postája Al-Csill, 
Szabó János nevű olvasónk. Felkérjük lapunk
nak azon a vidéken lakó barátait, hogy neve
zett olvasónknak tartózkodási helyét velünk 
közölni szíveskedjenek.

Bánffy János báró esete. Bánffy János báró 
szilágy-nagyfalusi nagybirtokosnak véletlenül elsült vadász
puskája halálosan megsebesítette Nagy Bálint földmives 
gazdát, a ki másnap meg is halt. A  szerencsétlen esetről 
a következő részletes tudósítást olvassuk a Szilágy-Som- 
lyó-ban :

Kedden, január 5-én délután Bánffy János báró 
szílágy-nagyfalusi nagybirtokos magánosán kiment va
dászni. Úgy délutáni két óra körül a faluhoz másfél 
kilométernyire eső Csicsó nevű szőlőhegy lankájában, a 
fák között haladva, Nagy M. Bálint szőlőjéhez ért, kinek 
házi kutyája a bárót megugatta A báró kóbor kutyának 
nézte s rálőtt, de nem találta el. Nagy M. Bálint kutyája 
védelmére kelvén, heves szóváltás támadt közte és Bánfly 
között, s e közben a báró fegyvere a heves szóváltás 
folyama alatt eldurrant s közelből a söréttöltés Nagy M. 
Bálintot halántékon találta, úgy, hogy az ott rögtön esz
méletét veszítve, összerogyott.

A  báró a lövés után haza sietve, az országulon 
szembe találta Szanyuga Józsefet, Serényi Béláné gr. is
pánját s annak szekerére felülve, azonnal Szilágy-Somlóra 
hajtatott s a szerencsétlen esetet ő maga jelentette be a 
kir. járásbíróság vizsgáló bírójánál, Kiss József kir. járás-

birónál. A  kihallgatás esteli 5 óra utánig tartott, a báró 
azután haza hajtatott. A mint a szerencsétlenség hire ment 
a sz.-nagyfalusi földmives lakosság bosszuállásra tódult 
össze, minek hirét vevén a már hazatérő báró, a Csicsó- 
tetőtől visszafordult Sz.-Somlyóra s a főszolgabiróságtól 
csendőrfedezet'et kért. Nagy Gyula főszolgabíró Donogány 
János szolgabirót bízta meg, hogy a faluba kiszállva, a 
néppel szemben szükséges óvóintéskedéseket tegye meg. 
Később azonban maga a főszolgabíró is szükségesnek 
látta, hogy kimenjen, igy Donogány szolgabiró és Antal 
Károly csendói őrsvezető és egy másik csendőr, kíséreté
ben a bárót aggódó családjához haza szállították-

Másnap reggel öt órakor hire terjedvén a faluban, 
hogy Nagy M. Bálint meghalt, tömegesen tódult hozzá a 
falu apraja-nagyja halottlátóba s látva a vérrel áztatott, 
átlőtt fejű embert és hallva a kesergő édes anyának és öt 
neveletlen gyermeknek megrázó jajveszékléseit, mind han
gosabb és hangosabb zúgásban nyilatkozott a tömeg óhaj
tása, hogy meg kell tanítani emberségre a bárót, kinek 
— úgy mondták - -  a hatóság még védelmére kel. Az 
elégedetlen s minden áron boszut áliani akaró néptömeg 
rémesen kezdett nőni és berohantak a paphoz, követelvén 
tőle a templom kulcsát, hogy a harangok félreverésével 
a falu összes lakosságát ítélettételre összegyüjtsék. A  pap 
ezt megtagadván, betörték a templomajtót s a harangokat 
félre verték. A  harangok rémes kongására Donogány 
János szolgabiró, ki a harangfélreverés voltaképpeni céljá
ról mit sem tudott, a vele levő két csendőrrel a néptömeg 
közé sietett, hogy a vélt tűzvész elfojtásánál a rendet fön- 
tarthassa. De csaknem életével fizette meg igyekezetét, 
mert sárga bőrkabátjában a parasztok a bárónak vélték 
és nehezen menekült meg, hogy agyon ne verjék.

A  nép a báró lakásának kerítéséig nyomult. A  
szolgabiró bezáratta előttük a kaput s négy csendőrrel a 
bejáratokat őrizet alá vétette. A  folytonosan növekedő, 
szitkozódó s fenyegetező tömeg a kapukat kezdte döngetni 
az ablakokat súlyos kövekkel betörni. Nagy Gyula fő
szolgabíró ennek hatása alatt telegrafált Krasznára és 
Zilahra. Szükséges voltát a folyvást kongó harangok elég 
érthetően hangoztatták.

A vérszemet kapott nép kővel, fával kezdte dobálni 
a csendőröket s egy nagy kődobás Antal Károly esendőn 
őrmestert homlokon találta, úgy hogy elszédült, Mikor 
fölocsudott, fegyveréhez kapott s a csendőrfegyver éles 
töltése Verebei Somogyi Györgyné gyomrán ment keresz
tül, a ki kevés idő múlva meg is halt. A  lövés eldörülése 
magához térítette némileg a felbőszült néptömeget, melynek 
hirtelen zavarát arra használta föl Donogány szolgabiró, 
hogy a megrémült bárócsaládot kocsira ültette s az éppen 
ekkora megérkezett csendőr segélycsapat fedezete alatt 
Szilágy-Somlyóra beszálitsa.

Mikor a nép megtudta, hogy a báró családostul el
menekült a faluból, teljesen lecsendesült. A  vizsgálóbiró 
még a késő esti órákban is künn volt Sz-Nagy faluban s 
a zendüléssel még komplikáltabbá vált ügyben folytatja 
a vizsgálatot. A  meglőtt Nagy M. Bálint 34 éves volt és 
5 kiskorú árvája maradt.

Bánffy János báró családjával együtt Kolozsvárra 
érkezett, hol hosszabb ideig szándékozik maradni. Szóba 
kerülvén a szerencsétlenség, Bánffy báró határozottan ki
jelentette, hogy fegyvere véletlenül sült el, igy okozta a 
szegény paraszt halálát. O — úgymond — végtelenül 
sajnálja a szegény áldozatot és úgy özvegyéről mint egész 
családjáról gondoskodott. Azt mondja továbbá, hogy a 
faluban támadt zendülésben nem is vett részt a nép ko
molyabb része, az egész zavargást csak a falu cigányai és 
az asszonyok csinálták.
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E gy pap  veszedelme. Gömör megye Cseren- 
esény községében az ó év zártával megtartott isten
tiszteleten nagy veszélyben forgott az egyház lelkésze. 
Akkor, midőn épen hálákat adott az istennek, hogy őt 
és híveit az elmúlt évben megtartotta, földöntötte a 
szószéken levő gyertyát, melytől reverendája tüzet 
fogott s úgy kellett azt a fölrohanó híveknek róla le
tépni. A pap hidegvérben csak annyit mondott, hogy 
„lám, milyen csekélység képes az embert semmivé 
tenni.* Nevezetes, hogy az illető pap valami baleset 
folytán egyik szemét már régebben elvesztette s az 
egy üveg szemmel van pótolva.

Élő fák lya . Borzalmas eset történt Pécskán. 
Szerda Péter borbélyinas munkaközben magára for
dította az égő petróleumlámpát. Egy pillanat alatt 
lángban állott a szegény fiú és jajveszékelve futott 
az utczára. Szerencsére gazdája utána szaladt s a 
sárba döntve, megmentette a tüzhaláltól. Súlyos égési 
sebei azonban aligha hagyják életben.

A  resicai halottak. Annak idején leírtuk azt
a szörnyű bányaszerencsétlenséget, mely Resicán tör
tént. Azt is elmondtuk, hogy a szerencsétlenül jártak 
egy része a beomlott és égő bányában maradt. Habár 
ahoz kevés volt a remény, [hogy a bennrekedt szeren
csétleneket élve hozhassák a napvilágra, mégis éjjel
nappal dolgoztak, hogy feltalálják őket. A napokban 
fel is találták 34-nek holttestét, de nem volt azokon 
emberi ábrázat, csak ruhájuk foszlányairól vagy zsebük
ben volt tárgyakról lehetett őket felismerni. Huszonöt 
bányászra még máig sem akadtak. Ki tudja, hogy 
nem-e égtek-e porrá ezek a szerencsétlenek ?

U j gyógyszer a tüdővész ellen. Berlinből 
sürgönyzik, hogy Niemann bacteriológus uj gyógy- 
szérumot talált fel a tüdövész ellen. A gyógyszérumot 
kecskék véréből állítja elő s állítólag nemcsak tüdő
vészes állatokat, de már embereket is meggyógyított 
vele. Az uj gyógyszernek semmi kedvezőtlen utóhatása 
nincsen.

Pályázatok. Ajánlkozások.
Alulírott vasmű társaság erdészeténél Rima-Brézó 

lakhelylyel, egy erdőőri állás betöltendő. Ezen állo
másra csakis nőtlen és erdőőri szakiskolát végzett 
egyének pályázhatnak, kik szép és gyors Írással, s a 
rajzolásban némi jártassággal bírnak. Ezen erdőőri 
állomással a következő járandóságok vannak egybe
kötve : 260 forint fizetés, külső munkálatoknál 50 kr. 
möködési pótlék, 1 téli és nyári öltözet kalappal, 
lakás és tűzifa illetmény. Az erdőtörvényben meg
szabott kellékeket bizonyítványokkal, életkoruk at és 
illetőségüket anyakönyvi kivonattal, a magyar nyelv
nek szóban és Írásban való tökétetes bírását okmányok
kal igazoló sajátkezüleg irt folyamodványok alulírott 
vasmű - társaság erdészetéhez f. évi február hó 15-ig 
beterjesztendők.

R i m a - B r é z ó ,  (Gömörm.) 1897. január 8.
Á Rimamurány-Salgó-Tarjáni 

vasmű-részvény-társaság erdészete.

Szerkesztői üzenetek.
W. M. u r n á k ,  B o r g ó - B e s z t e r c z é n ,  Ön arra 

kiváncsi, hogy az erdészeti személyzetnél vannak-e zsidók? 
Kérdésére egész pontosságai nem felelhetünk ugyan, mert az 
összes hazai erdészetet nem ösmerjük, annyit azonban bátran 
állíthatunk, hogy ha vannak is, akkor csak elenyészőleg csekély 
számban. Arra a kérdésre pedig, hogy miért nincsenek, azt 
hisszük, hogy nem tévedünk, ha az okot az erdészeti szolhálat 
nehézségé-ben és veszedelmességében keressük. A zsidók tapasz
talás szerint csak akkor adják magukat a kivatalnokoskodásra s 
akkor is csak a kényelmesre, ha a fütyülöre (kereskedés) nem 
alkalmasak. Különben az utóbbi foglalatosság révén többen 
lesznek nagyságosak és méltóságosak, mint a hivatalnoskodás 
utján.

H. J. u r n á k ,  Z ó l y o m - S z e n t - A n d r á s .  Az 
illető dolgozatnak utánna nézünk, hogy meg fogja ütni a mér
téket, majd sorát ejtjük. Addig is türelem!

T ö b b e k n e k .  Az uj év alkalmából sok száz barátunk
tól kaptunk üdvözletét; külön-külön ezt nem tehetvén, itt köszön
jük meg azokat s hasonlókkal viszonozzuk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos:
Podhradszky Emil.

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhszek nélkiilözhetlen lapja 

a  szám o s k é p p e l i llu sz trá lt , 
h a v o n ta  m e g je le n ő

Előfizetés :
Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.

Mutatványszámmal 
szívesen szolgál a „SZÉTTEKINTÓ 

MÉHÉSZ" szerkesztősége. 
S ajtény , Csanádmegye.
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN. « -

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, biztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítmány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágositással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  Z&aiersdorf 3fenril{ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

PIT* legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czógtlnK újólag megtoízatott
a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B LU M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam. Szászsebes, 1897. Január 24. 17-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á r a k :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

H ird e té si d i j a k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

17 és 37 §.
Furcsa fölirás vezérczikk fölé, az ember 

azt hinné, hogy egy átálmodott álomnak az 
egyiptomi álmoskönyv után jól kombinált lutri 
számai, pedig hát nem az, hanem demonstrálása 
akar lenni az országos, szentesített törvény 
arczulcsapásának.

Az 1879 évi XXXI. törvényczikk a fönt 
megjelölt paragrafusokban ugyanis arról intéz
kedik, hogy melyek ama erdőbirtokok, hol az 
erdőkezelést a törvényszabta módon kell keresz
tül vinni s az erdőknek őrzésére és ápolására 
megfelelő személyzetet alkalmazni. A 37 §. 
egész határozottsággal kimondja azt is, hogy a 
kezelő személyzetnél a törvény meghozatalától 
számított 10 év letelte után „kizárólag csak oly

egyének lesznek alkalmazhatók, kik a fenn 
elősorolt kelléken felül (feddhetlen előélet, 
nagykorúság, illetve a 24-ik életév betöltése) 
bizonyítványai képesek igazolni, hogy az erdőőri 
szakvizsgát a földmivelés- ipar- és kereskedelmi- 
minister által, a belügyi-rainisterrel egyetértőleg 
kiadandó utasítás szerint jó sikerrel kiállották.

A törvény tehát meg lett hozva az országos 
gyűlés mindkét házának a hozzájárulásával s 
megpecsételve a legfőbb urnák, ő felségének 
a szentesítése által, kinek szentesitési záradéka 
úgy hangzik, hogy: „Mi ezen törvénczikket
stb. elfogadjuk, mind mások által megtartatjuk".

Az ember elvárná, hogy az ilyen törvény 
azután az illetők által, kikre a meghozatott, 
meg is lesz tartva, sőt hogy sietni fognak annak

tAucza.
-----—F*------

E gy nap életemből.
— Napló töredék. —

Mély sötétség borítja még a tájat; csöndes, hang
talan az, miként a temető. Csak olykor-olykor töri 
meg a némaságot valami tompa kopogás, mint egy föl- 
alá járó embernek lábdobogása.

Tűnik, múlik az idő, a szemet fárasztó sötétség 
helyet enged a hajnali szürkületnek; messze a látó
határon a hajnali pirkadás hosszú rózsaszínű szallagot 
von végig a sötétségen. A környék alakjainak kör
vonalai mind jobban láthatók. A nap közeledése lassan, 
de biztosan szélesíti a rózsaszín csikót, az ég ragyogó 
csillagjai előbb csak sápadoznak, azután teljesen eltűn
nek s a messze keleten egész pompájában, vérvörös 
mezbe öltözve kibukkan a fölséges nap.

Kibocsátja miliárdnyi sugarait a föld minden tája

felé s ezek eiől szégyenkezve menekül a páraszerü 
köd, mely eddig a tájat uralta.

A gyönge fűszálakon mint megannyi gyémánt, 
rezegnek az apró harmatcsöppek s a rajtuk megtörő 
fénysugarak káprázatos szinpompával gyönyörködtetik 
a szemet . . .

— Jó reggelt, szaktárs !
— Fogadj Isten!
Az egymást köszöntő s bő köpenybe burkolt két 

ifjú fegyveres a kölcsönös üdvözlés után némán suhan 
be egy nagy épület ajtaján; mintha csak valami titok
zatos társaságnak a tagjai lennének.

Maga az épület olyan, hogy ezt a fóftevést nem 
igen czáfolja meg. Nagy idomtalan épület; alakjában 
nagyon emlékeztet egy kifeszitett őzbőrre; a szám
talan ki- és beszögellés nagyon hasonlóvá teszi ahhoz. 
A régi modorú erkély és a kimagasló toronyszobák, 
az ezek födelén látható buzogány s más alakú ékesi- 
tések az egésznek komor szint kölcsönöznének, ha nem 
ellensúlyozná őket a villám hárító s a legújabb mód
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minden rendelkezéseit mielőbb teljesíteni annyi
val inkább, mert az nem csak közvetve az 
ország, de közvetlenül az ő érdekeiket van 
hivatva előmozdítani; de hát a tapasztalat most 
18 évnek a leforgása után azt mutatja, hogy 
ez a törvény még nagyon, de nagyon sok helyütt 
csupán írott malaszt és nincs fogékonyság, vagy 
nincs akarat az illető erdőbirtokosokban annak 
a végrehajtásához.

Nálunk Magyarországon nagyon megszoktuk 
már, hogy a törvényt csak akkor respektáljuk, 
ha igazán muszáj és muszáj nélkül semmit sem 
csinálunk szívesen. Akkor teszünk meg csak 
valamit, midőn már csakugyan sarkainkra tá
podnak s nem tudunk a kényszerhelyzet elől 
menekülni. Kérdezzük, mi ennek az oka ?

Az okot csakugyan nehéz lenne megtalálni, 
mert nyilvánvaló, hogy a törvény intézkedései 
első sorban oda irányultak, hogy az erdők 
szakszerű kezelés mellett ne csak fenntartas
sanak , hanem tovább fejlesztetvén, egyúttal 
jövedelmezőbbekké is váljanak, tehát határozot
tan oda irányulnak, hogy a tulajdonosnak tulaj
donából haszna is legyen, már pedig hogy 
a törvénynek ellenszegülhessen, az csak a 
magyar ember makacságában lelheti magyará
zatát.

Egy kis erőltetéssel ugyan egyéb magya
rázatot is találhatunk s ez a — protekczió.

szerű szélkakas és szélmérő. Az egész szürkés- zöld 
szilire van festve, épp úgy, mint a szomszédban lévő 
földszintes, egészen modern stylü épület.

Észak, nyugat és dél felől a látóhatárt tölgy, 
juhar, szil és egyéb lombnemü iákból álló középkorú 
erdő zárja el, inig kelet felé a végtelenségig tiszta. A 
mértföldekre terjedő búza-, kukoricza-, mák-, és ká
posztaföldeken vigan futkároz a fogoly; a rekkenő 
melegtől eltikkadva ül fészkén a jércze fürj, mig csa- 
podár férje ura vigan pitypalatytyol s uj szerelem 
után haj húsz.

A határt szelő vaspályán dübörögve rohan az ős 
Byzancz felé igyekvő keleti express s gépének zakato
lásával fölriasztja a vaczkában szunnyadó nyulat s a 
majorság után a tanyák körül settenkedő ravasz rókát 
még nagyobb óvatosságra inti.

A mogorva épület közelében terebélyes koronáju 
fák által árnyékolt sétány szétszórt padjaival légyottra 
csábitja a magány után sóhajtozó szerelmeseket. A 
sétány tekervényes utain kiérve érdekes kép tárul

Az uradalom bérese vagy határczősze 
éveken át hűséges odaadással szolgált s ezért 
a tiszttartója, vagy éppen maga az uradalom 
meg akarja jutalmazni. Azzal, hogy bérét némi
leg fölemelné, nem véli eléggé megjutalmazott- 
nak a hűséges szolgát, hanem e helyett rangot, 
méltóságot ad neki akkor, midőn a csőszből, 
béresből erdöőrt, alerdészt, vagy páné erdészt 
csinál.

Nem akarjuk kétségbe vonni, hogy az 
ilyen égből csöppent erdőőr vagy erdész a 
vadászatokat helyesen tudja rendezni, meg tud 
állani a tulajdonos vagy tiszttartója előtt illő 
alázatossággal s a vadász vendégek előtt hátát 
háromrét görnyeszteni, sőt még azt is kész
séggel elismerjük, hogy az uraság részére szük
séges tűzifát levágatni és beszállítani tudja, de 
hogy a kihasználás folytán fölmerült hiányokat 
szakszerűen pótolja, ebben már legyen szabad 
némikép kételkednünk.

Megbotránkozva látjuk, hogy szakiskolát 
végzett, erdőőri szakvizsgát tett ifjaink százai 
nyomorult 40—50 krajczár napibér és a nem 
sokkal díszesebb erdőlegényi szabályszerű sze- 
gödménydij mellett kénytelenek évek hosszú 
során át kínlódni az élet nyomorúságaival s 
vagy koplalni és rongyosan járni, vagy pedig 
egy jobb jövő kontójára adóságot adóságra 
halmozni, melyet csak ritka esetben engedi meg

az emberi szem elé: egy méreteiben óriás csemetekert, 
telisded-teli a honi és külföldi fanemek külömböző fa
jaival a fejlődés három fázisában: magonez, csemete, 
subáiig: lombosak épp úgy mint tűlevelűek. A szabá
lyosan beosztott táblák nyüzsögnek a munkásnép soka
ságától, kik között zöld hajtókás barna ruhába bujtatott 
ifjak sürögnek- forgolódnak s szorgalomra serkentik a 
hanyagabbakat.

A nap már jó magasra hágott: a nagy épületből 
egy csengetyü átható hangja rezgi át a levegőt s az 
egyenruhás ifjak minden oldalról gyülekeznek az őket 
hivó hangra.

Milyen külöféle alakok! Az egyik komoran, szót
lanul néz maga elé, a másik vigan fütyörész, dudol s 
társaival dévajkodik.

Legutolsónak marad egy halavány, beteges ki
nézésű ifjú; réveteg tekintettel néz előre siető társai 
után mintha irigyelné erőteljes, délczeg alakjaikat; ő 
mintha már féllábbal a sírban lenne, úgy meggörnyedt 
az alakja.
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a későbbi csak kevéssel jobb jövedelem vissza
fizetni, inig ennek ellenében a nem nekik való 
állomásokon más hivatok élvezik a meg nem 
érdemelt rangot és fizetést.

Sok uradalom talán azzal szeretné magát 
kivágni, hogy hiszen szívesen alkalmazna szak
képzett közeget, de ilyet nem bir kapni, de hát 
ez a védekezés meg nem állhat, mert arra való 
a pályázatok kiírása, hogy az üres állomásokról 
az arra hivatottak tudomást szerezzenek s ha 
ezek igényeiknek megfelelnek, elnyerésükre 
igyekezzenek; már pedig hogy a pályázatok ki
írását épen az uradalmak szeretik leginkább 
kerülni, vagy pedig olyan helyen eszközölni, hol 
azokat senki figyelmére nem méltatja, sőt észre 
sem veszi.

Állításunk igazolására fölhívjuk a kétel
kedők figyelmét ama tényre, hogy az erdészeti 
állásokra vonatkozó pályázatoknál eddig majd
nem kizárólag egyedül igénybe vett „Erdészeti 
Lapok“ éven át megjelenő 12 füzetében átlag 
alig találunk többet 3—4 pályázatnál s ezeknek 
legnagyobb része a kincstári hatóságoktól ered 
s magánuradalmakat ez alatt a rovat alatt csak 
elvétve találunk, mintha bizony az erdőőri alkal
mazottak halhatatlanok, vagy legalább is Ma- 
thuzsálem fajtájához tartozik lennének; mert 
már csak nem képzelhető, hogy olyan kevés 
erdészeti alkalmazottra lenne szükség, mint a

mennyire a pályázatok gyér volta mutat. El
vétve találunk ugyan egyes fővárosi lapok apró 
hirdetéseinek rovatában is pályázatokat erdé
szeti altiszti állásokra, egy rubrikában azokkal 
a hirdetésekkel, hol fiakker lovat, vizhordó sza
marat, vagy pláne — szeretőt keresnek. Mintha 
csak készakarva keresnék a pályázattal az olyan 
helyet, hol azt képesített emberek is megláthat
nák s esetleg pályázhassanak is. így azután senki 
sem vádolhatja őket, hogy nem akartak a tör
vény itenciójának megfelelve szakembert alkal
mazni, mert hiszen keresték, de egy sem jelent
kezett s kész a — kibúvó ajtó.

Éppen midőn czikkünket írjuk, egy sokkal 
avatóttabb kézből, lapunknak egy derék barátjá
tól vettünk ezekre a dolgokra vonatkozó dolgo
zatot, mely az egészet sokkal behatóbban, sokkal 
szakavatottakban tárgyalja s igy nincs ok, hogy 
most tovább folytassuk. A kitűnő dolgozatot 
lapunk jövő száma fogja hozni, tág teret nyitva 
mindenkinek a hozzászóláshoz.

LEVELEZÉS.
Várgede 1897 január 13.

T e k r n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Az ember azt hinné, hogy a szegény erdőőr csak 
a köznép legbutább részétől szokott bántalmakat szen
vedni, mert arra, hogy valakit akár okkal, akár ok nélkül 
nemtelen s talán alaptalan bosszúvágyból üldözzön, a csak

Gyönge testalkata nem nagy reményekre jogosítja, 
sok szenvedést eláruló arcza a múlt fájós emlékeit 
tükrözi vissza.

Rá nézve önkénytelen eszébe jut az embernek 
a vers:

. . . Csakhogy az én éltem fája 
Több tavaszt már nem remél . . .

— Jösz már te is, skribler? — szól vissza egy 
bajtársa — jer, komám, mert elkésünk a reggelitől.

A ház tornáczához érve, az egész sereg lekapja 
sapkáját, mintha az Isten házába lépne.

Igen, az Isten házába, de ebben az áldozásnál 
csak a testet adják, a vér ellenben nem borrá, hanem 
vízzé változik.

Rövid, de tápláló reggeli után nincs pihenés: 
vissza újból a csemetekertbe! Egyesek ajkain vig, 
másokén bús dal kél a munkások között; az utóbbit 
valamely őrpata (aggszüz) zengi, letűnt ifjúságán kese
regve. Dalának utolsó hangjai szinte- bánatos sóhajba 
vesznek. Mintha átkozná szerencsétlen szerelmét.

Minek is hitt annak a csalfa növendék urnák?
A munka halad, de halad vele együtt az idő is 

és a közeli város toronyórái egymásután elkonditják a 
világnak, hogy ime 10 az óra. A nagy épület csengője 
is megszóilal s az egyenruhás fiatalság egyet-kettöt 
kivéve siet annak hivó szavára a tanterembe, hogy ott 
magába szívja az okszerű erdőgazdálkodás szabályait.

Az igazgató tanár ajkairól csak .úgy dűl a külön
féle tudományok egész áradata s hol könnyen, hol 
nehezen hatol be a figyelmesen hallgató ifjúság fejébe. 
A tudományok mellett egyúttal odaadó hazaszeretetre 
buzdítja hallgatóit s tudja Isten, merre áradozna szét 
nagy tudása, de sajnos, az előirt tanterv szűk korláto
kat von buzgó akaratának. Mindent szeretne betaní
tani s mégis mindenből csak kóstolót adhat, igy azután 
az a tanuló, ki nem igyekszik magán szorgalmával 
pótolni a hiányt, bizony a tudomány létrájának a leg
alsó fokán marad.

Meg is látszik ennek nyoma az ilyeneknél egész 
életükön át s nem is csoda, hogy hébe-korba megesik,
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némi műveltséggel biró embert nem tartjuk képesnek. 
A  szomorú való engem az ellenkezőről győzött meg, a 
mennyiben kél-magát a magosabb intelligencziához szá
mitó egyén által, kik közül pedig az egyik levita, vagyis 
pap-tanitó s igy mint Istennek szolgája a békesség hirde
tője, házi nyugalmamban megháborittattam, becsmérlő 
szavakkal illetve lettem.

Igaz, hogy a dolog csak saját személyemet illeti s 
nem közéi dekü, de talán még sem lesz érdektelen rámutatni 
arra, hogy az olyan emberek is, kiknek műveltsége mást 
engedne föltételezni, még annyira lenézik a megfelelő 
kvalifikáczióval biró erdészeti altisztet, hogy azt közön
séges kerülőnek nevezik.

A  dolog úgy történt még múlt évi november hó 
24-én, hogy az itteni evangélikus egyháznál akalmazott 
tanító, ki egyúttal a papi teendőket is végzi és egy itteni 
kiszolgált földbirtokosnak az egyik neje (mert van az 
illető urnák több is) fölbéreltek két czigány purdét s 
azokat csöndes házamra küldték, hogy ott esti 7 órakor 
macskanyávogásnál is gyalázatosabb muzsikálásukkal 
háborgassanak s miután őket egyszer elriasztottam, a dolgot 
éjjeli fél tizenegykor megismételték, sőt ekkor oly sza
vakat adtak szájukba s kiáltattak be ablakomon, hogy 
azok nem hogy hogy a nyomdafestéket, de 
még csak a tintát sem állják meg s vétek lenne ocs
mányságukkal az ártatlan papirost beszennyezni.

Természetes, hogy a dolgot nem hagytam annyiban, 
hanem mint a kihágásokról szóiló törvénybe ütköző 
cselekményt följelentettem a járási szolgabirói hivatalnak 
s itt a tárgyalást meg is tartották folyó hó l2-én.

Az illetőkben nem volt meg az erkölcsi bátorság 
tettüknek beismeréséi e, bár ebből az okból a csendőrség 
is följel etene őket csendháboritás ért, sőt engem feuye-

hogy egy végzett szakiskolás megbukik, vagy pedig 
csak tűrhetően megy át azon a szakvizsgán, melyen a 
szakiskolát soha nem látottak kitünően és jelesen 
vizsgáznak.

A szakiskolák külső és belső berendezésén még 
sok mindenfélét fog kelleni javítani, hogy azok czél- 
juknak mindenekben megfeleljenek, de ezt nem én 
vagyok hivatva vitatni, arra valók az irányadó körök, 
melyek bizonyára észreveszik a bajokat s orvosolni 
fogják.

Az erdészet gyakorolati részéből bizony bőven 
kijut a szegény szakiskolásnak s gyakran kell végeznie 
olyan dolgokat is, melyek a leendő altiszti czimmel 
alig egyeztethetők össze. Az ilyen munkák azután 
gyakran elkedvetlenítik az ideálizmussal telt tanulót 
annyira, hogy még az elméleti tanulmányait is elhanya
golja, úgy, hogy nem egyből nem hogy jó erdészeti 
altiszt, de még jóravaló munkás sem válik.

Saját tapasztalataim nyomán beszélek s igy senki 
sem vádolhat roszakaratu rágalmazással vagy szőrszál-

gettek rágalmazás czimén való pörbe fogással s 200 frt 
költségben is kértek elmarasztalni.

A  kihallgatott tanuk ellenük vallottak, de a bíróság 
ítéletet nem hozott, hanem azt mondta, hogy azt írásban 
fogja kézbesitdni.

Kíváncsian várom most az ítéletet, melyet — ha 
szerkesztő ur érdeklődik a dolog iránt, közölni fogok. 
(Hogy ne érdeklődném ?! Minden, a mi az erdészeti 
személyzetre vonatkozik, érdekel; elég sajnos, hogy olyan 
keveset közölnek velünk, pedig az ilyen dolgok olvasóinkat 
is érdeklik s szívesen vesszik azok közlését. Szerkesztő.)

A  szerkesztő urnák igaz híve

K e r e s z t é l y  F e r e n c z  
hatósági erdőőr.

A kopár területeken teljesített erdősítések  
segélyezése.

A földmivelésügyi m. kir. minister a közgazda- 
sági érdekből beerdösitendő kopárok erdősítését hat
hatósabban előmozdítani óhajtván, elhatározta, hogy a 
kopár területek olyan birtokosait, kik az erdősítési 
munkálatok teljesítésére, az erdősítésnek az 1879. évi 
XXXI. t.-cz. 165. §-a alapján való elrendelése előtt 
önként vállalkoznak, az erdősítés közgazdasági értéké
hez és fontosságához, valamint a tényleg felmerült 
költségek nagyságához képest a rendelkezésre álló hitel 
határain belül megfelelő segélyezésben részesíteni.

Az e tekintetben közzé tett felhívás folytán több 
szegényebb sorsú község, volt úrbéres közbirtokosság, 
egyház és magán birtokos közérdekű kopárok beerdő- 
sitésére önként vállalkozván, — a folyó évben 24 vár
megye területén 867 kát. hold kopár területen sikerrel

hasogatással. Czélom csak távolról reá mutatni arra, 
hogy lenne mit orvosolni ezen a téren.

Az érdem méltatása nem csak a jól végzett munka 
elismerése, de annak megfelelő díjazása is s bizonyo
san fog egykor jönni az idő, midőn az erdészeti altisz
tek munkálkodás a is megfelelő méltatásban fog része
sülni. Én remélek! . . .

A csengő hangja még többször megszóllal nap
jában s mindannyiszor megújul a növendékek ki — s 
bevonulása.

Az ember észre sem veszi, hogy újból sötétedni 
kezd; az órák úgy tűnnek egymásután, mint a csendes 
tó tükrén kelt habok, — nemsokára nyomuk sem marad.

A nap a milyen véresen kelt hajnalban, épp oly 
véresen bukik alá a semmiségbe alkonyaikor.

Egy ideig még világit az alkony pírja, de ez is 
mind jobban engedi át a tért a szürkeségnek, mely 
hova tovább jobban barnul; az égboltozaton egymás
után ragyogó pontok jelennek meg, mind megannyi 
világrész, talán sokkalta jobb a mi öreg földünknél.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 133

teljesített erdősítések alapján a földmivelásiigyi m. kir. 
minister 107 birtokos részére 6407 frt segélyösszeget 
oszott ki.

A nagyvilágból.
Szerencsétlenség e g y  w aggon - gyárban.

A kőbányai-uti Ganz-féle waggon gyárban január 5-én 
reggel 9 órakor kazánrobbanás következtében végzetes 
szerencsétlenség történt, melynek eddig is már két 
emberélet esett áldozatul.

A waggongyárban nemrég épült fel egy uj kazán
ház, melynek egyik kazánját ma próbálták ki. Ekkor 
történt a szörnyű robbanás. Az uj kazánházból kivezető 
csővek egyike megrepedt és nagy tömegben forró gőz 
és korom tódult ki. A közelben nehány alkalmazott 
dolgozott éppen. Ezek közül Spányik Pál szörnyet halt, 
iszonyú kínjában belebujva egy nagy szénrakásba, a 
hová belefulladt. Stuchlik Károly 23 éves technikust 
a kicsapó gőz úgy összeégette, hogy eszméletlenül 
szállították el a mentők, kik Kresz dr. igazgató sze
mélyes vezetése allatt három kocsival jöttek a hely
színére. Szörnyű égési sebeiben délután 3 órakor a Szt.- 
István kórházban Stuchlik is belehalt. Ugyancsak a 
Szt.-István kórházban feküsznek még életveszélyesen 
megsebesülve önkívületi állabotban Matus Lajos, Jónás 
István kőmivesek. Rendkívül aggasztó Mendek Lajos 
lakatossegéd állapota, ki már a végső deliriumban 
fekszik. Legkönynyebben Buehstadter Henrik művezető 
sebesült meg. A hatóság részéről kimentek a hely
színére Lestyák József fogalmazó, dr. Nagy Kálmán r. 
orvos és dr. Puskariu Gyula vizsgálóbíró, a kik meg
ejtették a vizsgálatot arra vonatkozólag, terhel-e valakit 
vétkes gondatlatlanság.

Némi gyönge fényt vetnek a sötétségre s azt 
némileg megritkitják, a nélkül, hogy egészen eloszlatni 
bírják. — Éjszaka van.

A fák lombjai közt gyönge, de mindig erősbödő 
szél susog, a távol égbolton sötét felhők mutatkoznak. 
Annak a két századnál többet látott épületnek torony
repedéseiben fólsir a lángbagoly s „kvivitt, kvivitt* 
hangja rémesen hasítja át az éjszakai csöndet.

Az épület falára akasztott s halvány fényt ter
jesztő lámpa körül ezrivel röpködnek a külömböző 
éjjeli lepkék és bogarak s csak akkor rebbennek szét 
ijedten, ha egy-egy bolond denevér csap közéjük.

Lomha füles baglyok szálingóznak préda után 
leselkedve s ha egy-egy ártatlanul szunnyadozó kis 
madárka, vagy gyanútlan tapsifűles kerül vérszomjas 
körmeik közé, kéjittassan huhogják bele az éjszakába 
szokott nótájukat: „uhú, uhú!“

A cserjék között érzelgő dalt csattog a szerelem 
után vágyakozó csalogány s az ut mentén apró fény
pontocskák tűnnek fői, a kis szentjános — bogárkák.

Különfélék.
Elszabadult medve, Szivac bácskai községben 

több medvetáncoltató járt egy pár medvével, amelyek 
közül egyik - -  megunva gazdája folyjtonos ütlegeit —- 
eltépte gyenge láncát s az összecsoportosult gyermeksereg 
közé rohant Az elszabadult medve végig vágtatott az 
utcákon s több embert megmart, amig nagynehezen 
lelőtték.

A vén fösvény halála. Sötét, fülled*: levegőjű 
szobácskábán lakott évek óta Kassán egy Halász Józzef 
nevű öreg ember. Nem érintkezett senkivel és magá
nyában valóságos uzsoráskodást vitt végbe a maga 
személyével. Alig evett és ivott valamit és’ruhát hónapokig 
nem váltott. A  látszat kedvéért néha összevásárolt egy 
pár csirkét vagy galambot, de sohasem fogyasztotta el. 
hanem ládákba rakta, vagy szabadon hagyta röpködni 
a kis szoba mellett levő kamrában. A. minap a vén 
fösvény hirtelen meghalt. A  hatóság emberei be akartak 
menni a szobájába, de a büzhödt levegőtől visszatán- 
torodtak. Egy napig szellőztették a szobát s csak azután 
mentek be a hagyatékot leltározni. A  kamarában egész 
halom romlott főzeléket, rongyot és elhullott madarat 
találtak, a levegőben pedig néhány galamb és veréb 
röpködött. Az öreg halálát koplalás okozta, Valósággal 
éhen halt. Több ezer frtot érő vagyon maradt utána, 
ház, telek és készpénz.

A bécsi M athusálem. Bécs legérdekesebb 
embere az öreg Konn, aki most ünepelte meg száztizedik 
születésnapját. Konn 1787-ben vizkereszt napján született 
Frauenkirchenben. 1800-ban ő kalauzolta Napóleont és 
táborkarát szülőhelyének akkor még nagyon elhagyatott 
vidékén. Bécsbe 94 éves korában költözött a gyermekeivel

Az éjszakának is meg van a maga élete, nem 
egyszer szebb és elbájolóbb a nappalénál.

Az ilyen jelenetek az emberre vérmérséklete 
szerint hatnak.

Mint mikor a juhász botjára dűl, úgy nézek én is 
az éjszakába fegyveremre támaszkodva. Szívom a 
tiszta, balsamos levegőt, élvezem az éjszaka titokzatos 
panorámáját. Társam a falnak vetve vállát édesdeden 
szundikál,észre sem veszi, mikor letelik a szolgálat ideje. 
Az ő érzékvilágát nem érintik a természet szépségei, 
ő nem tud felül emelkedni a mindennapiságon.

Bemegyek a szobába s fölrázom édes álmából az 
őrségre következőt. Morogva kel az föl ágyáról s mig 
ruháját hanyagul magára hányja, ökleivel dörzsöli ki 
az álmot szemeiből, közben folyton duruzsolva.

A távol keleten újból megjelenik a hajnalpir, le
telt az én 24 órai szolgálatom ideje s ezzel leírásom is.

Tudjátok, kedves olvasóim, hová vezettelek most?
A Bánát (nem bánat! Szerk.) ölébe, a Temesvár 

mellett lévő vadászerdei szakiskolába.
KULCSÁR PÁL.
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együtt. Életében csak kétszer volt beteg. Magas kora 
dacára még mindig meglehetős erőben van; arcán egyetlen 
ránc sincs és emlékező tehetsége is ép, étvágya is pompás. 
Hozzátartozóinak nagy élénkséggel szokott elbeszélni 
érdekes történeteket a francia időből és az 1848-as 
eseményekből.

Borzasztó ha lál. Charlottenburgban megrendítő 
eset történt Szilveszter-éjszakán. Strauch 40 évez kutmester 
meg akarta látogatni öcscsét, de oly részeg volt, hogy 
az udvaron levő kutyaól mellett összerogyott. Később 
bemászott az ólba, amelyet ágynak nézett. A  nagy 
házikutya, amikor fekhelyére visszatért, rávetette magát 
és aszószoros értelmében összemarcangolta őt. letépte 
testéről a húst. Elképzelhető a fiatal Strauch rémülete, 
mikor másnap reggel ételt vitt a kutyájának és meg
találta szerencsétlen bátyjának összeszakgatott holttestét 
a kutyaólban.

A m erik a  legöregebb  em bere alighanem egy 
százharminc éves Bejár Miguel nevű ember. A  tisztes 
korú aggastyán Mexikóban 1766-ban született és pedig 
egy fehér és egy vörös házaspár frigyéből. Ezelőtt pár 
évvel az aggastyán még ;sok érdekes dolgot el tudott 
mondani tapasztalatban gazdag múltjából, de most már 
bizony elérte az öreg emberek végzete és nem igen 
emlékszik semmire. Azt tudja, hogy kétszer házasodott 
éltében s mind a két feleségét eltemette. Tizenhárom 
gyermeke volt, azok közül kilenc még él; unokáinak és 
dédunokáinak számára azonban nem emlékszik és azt sem 
tudja, merre széledtek a világba ? Az a begcsodálatosabb, 
hogy az öreg soha sem élt valami mértékletesen. Erősen 
dohányozott mindig és a pálinkát is nagyon szereti, amiben 
nem igen tart még ma sem mértéket.

A h a lá lra i té l t  becsületszava. Görögország
ban néhány nap előtt egy tizenhat tagból álló rabló- 
gyilkos bandát kerítettek kézre s valameníiyiöket halálra 
Ítélték. Most hajtották végre az ítéletet, a rablógyilkosok 
közül tizenötöt fölakasztottak, egynek a király meg
kegyelmezett. Ennek a megkegyelmezésnek igen érdekes 
a története. Negyvennyolcz órával az ítélet végrehajtása 
előtt névtelen levélben figyelmeztették a főügyészt, hogy 
Georgiosz Kronopulosz, az egyik halálraitélt megszökött 
a börtönből. A  főügyész rémülten sietett a fogházba s 
s porkolábot kérdőre vonta. Az tagadta, hogy a 
tizenhat közül egy hiányzik a cellából, erre a főügyész 
kinyittatta a börtönöket s meggyőződött, hogy a névtelen 
levél igazat mondott. Most már a porkoláb megvallott 
mindent. Elmondotta, hogy Kronopulosz elkérezkedett 
szülőföldjére, hogy egykori tábornokának, aki egyszer 
régen megmentette az életét, a halálos ágyán utoljára 
kezet csókolhasson, de becsületszavára fogadta, hogy a 
kivégzés reggelén pontosan visszaérkezik a börtönbe. 
A  főügyész dúlt, fűlt dühében, de nem volt mit tenni, 
be kellet várni a másnap regeit, addig is titokban tartotta 
az esetet, még a körözést sem rendelte el, mert az állását 
féltette. Hiába erősködött a porkoláb, hogy az elitéit 
minden bizonyára vissza fog jönni, a főügyész elkergette

a szolgálatból. Elérkezett a kivégzés órája, de Georgiusz 
Kronopulosz nem jelentkezett. Hamarosan hire futott, hogy 
a gyilkosok legveszedelmesebbíke könnyű szerrel el
menekült. De még nem is végezte el véres munkáját 
a bakó a tizenöt gonosztevőn, amikor a tizenhatodik is 
a bitófa alatt termett s e szavakkal fordult a lelcészhez: 

— Hallom, hogy szökésemről beszélnek a városban. 
Én meg szoktam tartani a szavamat.

A  királyi kegyelem még idejekorán érkezett. 
Kronopulosz halálos ítéletét megváltoztatta a görög király 
és a szótartó gyilkos most börtönben ül.

M en n y it isznak  L ond o n b an ?  Daczára a 
sok mértékletességi egyesületnek, a jó londoniak elég 
sok szeszes italt fogyásztanalc, mi külömben majdnem 
öt milliónyi számuk mellett nem is csoda. Sörből — a 
külföldről hozottat nem számitva — évenkint 177 millió, 
vagyis naponkint 485.000 gallon (2.193.840 liter) fogy el. 
A  borból már csak 24.992, pálinka félékből pedig 
72,700 liter fogy el naponkint. Ezen kívül elfogyasztanak 
naponkint 90.000 font teát, 112.000 font kávét és 88.000 
font kakaót. Ennyit — kivéve talán a pálinkát — egész 
Magyarország is alig fogyaszt el.

F űkaszálás ja n u á rb an . Enyhe telünknek egyik 
folyománya az, mit a napokban Zimony környékén egy 
kiránduló társaság látott. A  dunai védgáton ugyanis egy 
paraszt ember vígan kaszálta a buja füvet, mig lova nagy 
élvezettel legelt mellette.

B ányászok  bajai. Megemlékeztünk volt arról 
a megreditő bányaszerencsétlenségről, mely a resiczai 
bányákban történt, s eddig 69 emberéletet pusztította 
el. Most a bányásznép egy újabb bajáról adhatunk 
hirt.

Az osztrák államvasuttársaság tulajdonát képező 
aninai bányák munkásai lázongani kezdtek a miatt 
hogy az igazgatóság nyugdíj képességüket harmincz év
ről negyven szolgálati évre emelte, e mellett pedig a 
nyugdíj alapjára szolgáló bérlevonásokat fölemelte.

A szegény bányászok eleinte csak titokban zúgo
lódtak, folyó hó 19-én azonban nyílt lázadásba törtek 
ki s a további munkát megszüntették, az igazgatósággal 
és hivatalokkal szemben pedig fenyegető magatartást 
tanúsítottak s megrohanva az épületeket, azokat rom
bolták és pusztították.

Reggel, a munkaidő kozdetén még minden munkás 
helyén ált, de amunk a megkezdésének jelére mindnyá
jan, mintegy ezren elhagyták a helyüket s kivonultak 
az udvarra. Az asszonynép is sűrűén gyülekezett s 
elvegyült a férfiak közé s szenvedélyesen izgatta őket, 
hogy ne hagyják magukat az igazgatóság által kizsák- 
mányoltatni s ne engedjék, hogy holtuk után ők kenyér 
nélkül maradjanak.

A tiszttartóság értesülvén a dologról, azonnal 
csendőrsegitséget kért s a kaszárnyából gyorsan ki
vonult az Örs szuronyos töltött puskával a vállán Balló 
csendőrhadnagy vezetése alatt. Ekkorra már a vasgyár 
különféle műhelyeiből is előjöttek a munkások s csat
lakoztak a lázongókhoz.
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Á mnnkásókat a műszaki igazgató, a resiczai fő
tiszttartó és az aninai tisztarttó fogadta hátuk mögött 
a csendőrséggel.

A munkások megpillantva a csendőrség csillogó 
fegyvereit vad szitkozódásra fakadnak.

— Lássátok, már itt vannak a zsandárok, már a 
véretekre is szomjaznak! Ne engedjétek magatokat, 
üssétek őket. agyon ! Ti sokan vagytok !

így biztatták a nők a férfiakat s a hatás csak
hamar mutatkozott. Az épületek felé kőzápor zúdult; 
az épületeknél lévő kerítést szétszedték s azzal fegyver
keztek, a vasgyári munkások zubbonyai alól pedig nehéz 
vas kalapácsok kandikáltak.

A csendőrhadnagy és őrsvezető hiába kérik a né
pet, hiába intik szétoszlásra, a szép szó nem használ; 
egyszerre egy kő repül feléjük s a hadnagy véres 
fővel bukik a főidre. A nép megrohanja az őrsvezetőt 
s lefegyverezve agyba-főbe vezi. Ezt már a csendőrség 
nem nézhette tétlen; Balló hadnagy fölemelkedve a 
földről tüzet vezényelt.

A vadul ordító tömeg zajába belevegyült a puskák 
ropogása s nyolcz ember halva terült el a földön, tizen
kettő pedig súlyosan megsebesült.

A tömeg erre a csendőrség szuronyai által űzve 
vad futásnak eredt.

A lázadásnak még korán sincs vége, mert a mun
kások még Resiczára és Oraviczára is küldötteket me
nesztettek az ottani munkásokat a munka abba hagyá
sára fölkérendők.

A bányákban volt ezer munkás meghallva a tör
ténteket szintén azonnal abba hagyta a munkát.

Az igazgatóság a saját védelmére egy század hon
védséget és egy zászlóalj közös hadseregbeli gyalogságot 
kért. A helyzet mindazonáltal fölötte veszedelmes.

V ak  vadász szenvedély . Az alvidéki bácskában 
szomorú kimenetelű vadászata volt Mirkovics Lászlónak. 
Az ó' vadászterülete határos volt valami Werner nevű bir
tokos birtokával s meg nem elégedve a sajátjával, ide is 
át-áílátogatott. A múlt héten egy ilyen alkalommal talál
kozott Wernerrel s midőn ez szemére hányta, hogy ide
gen területen vadászik, hirtelen haragjában Wernert 
agyonlőtte.

E lszaporodo tt vadak. Mármarosmegye alis
pánja megengedte Porzsolt Kálmán s Borovszky Károly 

' vadászterület bérlőknek, hogy a megye területén elszapo
rodott vadakat méreggel is pusztíthassák.

A  g u ti  vadász tá rsaság , mely debreczeni és 
Debreczen vidéki urakból alakult, már 16 év óta bérli 
Debreczen város tízezer holdas guti erdejében (Szabolcsm.) 
a vadászati jogot. Tetemes költséggel s a duvadak serény 
pusztításával annyira megszaporitotta az őz állományt, 
hogy az őzek már a szomszédos debreczeni, vámospercsi, 
hadházi, lugosi acsádi stb. erdőkben is sűrűn jelentkeznek. 
Tavaly már a fászánok meghonosításával is kísérletet- tett 
s tenyész fászánokat nagyobb mennyiségben szerzett be. 
Az eredmény máris kecsegtető. Hogy a társaság eme 
törekvéseknek hasznát is lássa, folyamodott a városi ta
nácshoz az 1902-ben lejáró szerződés meghosszabbításáért.

A g y o n lő tte  a fiát. Megrendítő szerencsétlenség 
történt Szépfaluban Pulszky Géza földbirtokos 14 - én 
Podraszky Mihály erdőfelügyelővel és ennek 17 éves 
fiával vadászatra ment a közeli erdőbe, hol is a vadászok 
a kijelölt helyekre állottak. A fiatal Podrászky azonban 
elhagyta helyét és azon sűrűbe nyomult, mely édesap
jának volt kijelölve, a ki azon hiszemben volt, hogy va
lami vad közeledik, a csörtétes irányban elsütötte fegy
verét. A következő.pillanatban velőtrázó sikoly remegtette 
meg a vadászokat, a kik ijedten futottak össze. Néhány 
pillanat múlva megtalálták a fiatal Podraszkyt, homlokán 
véres sebbel. Haldokolva szállították a legközelebbi 
faluba, hol csakhamar meghalt.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P odhradszky  Em il.

keik oirari-ff

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja 

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„S zttak in t o Mhész“
Előfizetés:

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szivesen szolgál a „SZÉTTEKINTÖ 
MÉHÉSZ* szerkesztősége. 

Sajtény , Csanádmegye.
^  t j  4  u y iű y v y w x  ^  ü  ő  ¥  w ̂
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
H* ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN, hs~

Alaptőkéje 4,000.000 koronára, b iztosítékai pedig 22,000.000 koronára rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű biztosítást: tűz, 
jég, szállítm ány és üvegeken eshető töréskárok ellen.

Különös gonddal ápolja az élet és az embert érhető testi balesetek elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  í&aiersdorf 3£cnrif{ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G JE L E N T

BLUM és TAKSA
udvari egyenruha szállítók

újabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégünK. újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

--------l-4 = = POLGÁR.I RUHÁK
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r n a p

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdfj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Egy szó a maga idején.
Korunk fölvilágosodottsága, rohamos hala

dása folytán nincs testület, nincs intézmény — 
sőt mondhatni — nincs ember, kit el ne ragadt 
volna ezen ár magával, s ne igyekezett volna 
alkalmazkodni hozzá, annak megfelelően föl- 
küzdeni magát oda, hol mondhatná, hogy emez 
árral párhuzamosan halad. Mondom, nincs 
ember, ki ne igyekeznék magának eme hala
dásnak megfelelő megélhetési viszonyokat meg
élhetési viszonyokat megszerezni, nem rettenve 
vissza az annak elérését feltételező küzdelmek
től, ha azok azután bármily nagyok volnának is s 
sokszor a szélsőségekben végződnek. Korunk 
jelszava „Küzdelem a létért" érvényesül ma 
mindenféle, sőt óriási arányokat ölt.

De ezzel szemben eme haladás megkövetel 
szintén a maga részéről is valamit, ez pedig 
abból áll s ennek sarkalatos pontja is, hogy 
minden állás vagy foglalkozás, avagy munka 
kell hogy tökéletes legyen arra, hogy arányban 
álljon jutalmával, ennek pedig egyedüli feltételét 
képezi a feladat alapos ismerete, s az ennek 
végrehajtásához avagy megoldásához szükséges 
szakképzettség. Suszterinas bizony nem csinál 
tökéletes kalapot, stbi.

Igen nagy könnyelműség valakitől, ha nem 
igyekezik megszerezni hivatottsága daczára ama 
képzettséget, mely őt hivatásának magaslatára 
emeli, de viszont legrútabb hálátlanság s jég
kérges s z ív  kell ahhoz, ha valaki az ő javát 
előmozdító s tökéletes munkát nem annak értéke

TÁR.CZA.
------- +o+-------

A lesipuskás.
Feri barátom derék gyerek! Igaz, hogy hátán 

titkos szekrénykét (púpot) hord, mintha szárnyait őrizné 
benne, az pedig, hogy az egyik lába valamivel rövidebb, 
nem olyan nagy baj, segít rajta a jó fütykösbot. Bot
tal járni úgy is divatos. „Sánta Feri, púpos Feri, a jó 
Isten hej, de veri!“ énekelik utánna, de ő e miatt 
éppenséggel nem haragszik; a gúnyt valódi filozófus 
nyugalmával fogadja. Bár műveltségét csak itt, Rongy
falván szedte, azon nem nagyon búsul, mert jól tudja, 
hogy a tudományt csak Rátóton töltik tölcséren az 
ember fejébe s minek menne tudományt hajházni 
messzire, mikor meg van Írva, hogy az ökröt ha Bécsbe 
viszik is, ott is csak ökör marad.

Megmaradt ő idehaza csöndes tűzhelyénél nekünk

jó czimborának, a miért nem egy „vivát!‘ volt osz
tályrésze.

De minek is Írjam őt le tovább? Ha a szives 
olvasó meg akarja ismerni, csapjon föl turistának ,s 
jöjjön el a mi két tornyu falunkba; tudom nem bánja 
meg, a ki ide vetődik. Hölgyeink egy része ugyan nem 
nagyon fogja gyönyörködtetni, mert már a falu végin 
megrohanja: „kenyergem alásan, csókolom kezsit lábát, 
egy kis bagót!* No de ne térjünk el olyan nagyon a 
tárgytól!

Mint mondtam, Feri barátom derék legény s e 
mellett szenvedélyes vadász. Vadászkalandjainak el
mesélésében kifogyhatatlan s jaj annak, a kit megkapa
rinthat, azt nem egy könnyen bocsátja ki karmai közül.

Minap is nagy fújtatva rohan be hozzám s miután 
a teketóriának nem barátja, egyenest, minden bevezetés 
nélkül rákezdi:

— Barátom, az istállóját! de restellem; de nehogy 
azután elmondjad valakinek. Az árgyélusát! de restel
lem ! nehogy tovább add!
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szerint becsüli meg. Sok ember véres könnyűje 
ki ált bosszúért fáradozása, egészsége, önjóléte 
sőt életének megkoczkáztatása árán szerzett 
eredményeinek, munkájának ilynemű kicsiny- 
léséért, ignorálásáért, holott ez által éppen 
annak jólétét mozdította elő, ki őt jutalom helyett 
nélkülözésteljes életre kárhoztatta, sőt sok 
esetben morálisan és anyagilag is tönkretette 
mert ha más pályán érvényesíti tetterejét, talán 
anyagilag és szellemileg is boldogabb körben 
mozoghatott volna; fáradozásának gyümölcsét 
látva tettereje fokozódnék, s ez által nem csak 
családjának is a biztos jövőt alapítaná meg, de 
a társadalomnak is hasznos tagjává lenne, s ezen 
szempontból Ítélve, megfejtve áll előttünk a 
nagy társadalmi probléma, miért és hogy kelet
kezett a sociális kérdés.

* **
Az 1879-ik év forduló pontot képez hazai 

erdészetünk terén. A haladás szellemétől át
hatva belátták egyes fennköltebb lelkületű haza
fiak, hogy hazánknak millió holdakra menő 
erdőterülete az akkori — csakis egyes rende
letekkel szabályozott — kezelés mellett sehogy 
sem felel meg czéljának; belátták azt, mily 
mérhetlen tőke fekszik benne parlagon okszerű 
kihasználásának hiánya miatt, de belátták azt 
is, hogy annak egyre fokozódó irtása s a kor
látlan legeltetés által való tönkrejutása, nemzet-

— Dehogy adom, dehogy mondom, csak ki vele.
— Ismered, ugy-e boldogult apám szimpláját?
Jól hord, kitűnő egy fegyver, a hova czéloz, oda

talál. Szép őszi este volt. Jancsi, — mondok az ud
varosomnak — fogd a puskát, megyünk a bika rétre 
kacsázni. Diktum, faktum; pár perez múlva már útban 
voltunk s csakhamar megbújtunk a rét széliben.

Alig ülünk ott pár perczet, látom, hogy a tó 
közepén bukdácsol valami; hol felbillen, hol lebillen, 
a mint a fodros habok ringatják. Mint óvatos puskás, 
előbb átnézek a másik partra, nehogy véletlen valakit 
eltrafáljak. Hát az elővigyázat csakugyan jó volt, mert 
uramfia, ott bólintgat fejével valami nagy kalapos.

Intek a kezem, majd a kalapommal, mind hiába, 
az alak nem mozdul, csak tovább bólintgat.

„Holla hahó! — kiáltok türelmet vesztve, — 
menjék kéé onnan!“ Nem ér semmit, megint csak 
hajlong.

Valami jezsuita páter lesz, vagy drótos tót, gon
dolom, azoknak van olyan nagy kalapjuk; szóljunk az 
ö nyelvükön.

gazdászatunkra nézve mily- óriási károkat 
okozhat, vállvetve igyekeztek ezt megaka
dályozni, s igy szülemiett meg az 1879 évi 
XXXI. t.-czikk, mely uj érát teremtett erdészeti 
életünk körében.

Mily örömmel s buzgón karolták fel ezen 
törvényt akkoriban erdészetünk ügyeinek inté
zői! s hogy nem szalmaláng volt lelkesedésük, 
mutatja az, hogy rövid pár év alatt hazánk 
erdészete rendezve lett annyira, hogy úgy
szólván mintaszerűvé lett a külfölddel s még 
az e tekintetben annyira kidicsért német szom
szédainkkal szemben is, kik pedig erdőgazda
ságukkal régi idők óta fennen dicsekedtek. El 
lett érve a czél, mely után törekedtünk, 
az erdőt becsülni tanultuk, mert egyik fő
jövedelmi forrásunk lett, s még a laikusok előtt 
is becsületet szereztünk az erdőnek.

Ez a mi törvényünknek elvitázhatlan 
érdeme.

Vannak azonban elvitázhatlan árnyoldalai 
is a törvénynek.

Hazai erdészetünk ugyanis nem áll csupán 
közvetlen a magas kincstár kezelése alá tartozó 
erdőtestekből, hanem azok tekintélyes részét 
képezik olyan darabok is, melyek vagy egészen 
magán, vagy haszonélvezeti tulajdont képeznek. 
A magán tulajdon kezelése senkitől élném vitáz
ható, erdőtörvényünk erre nem terjeszkedhetett

„Sanctissime patre! Domine reverendissime! men
jen odább!“

Semmi; próbáljuk a másikat.
„Dobri vecser, mladi pán! Hoj do pekla!
Az alak csak hajlong, mint ha köszöntgetne.
No megálj, eánis máter! majd adok én neked!
Fölkapom a fütykösömet, puskámat s rohanok át 

a túlsó partra. Hát mikor oda érek, mit látok ?
Egy visszamaradt napraforgó bólintgatja ott szél- 

üzte tányéros virágát! Hogy az istennyila üssön belé!
No de nem baj, a tó közepén ez én vadam még 

mindig vígan ringatódzik.
Beszorítom szimplám agyát a hogy dukál, jól 

megveszem a ezélt s — bumm! . . .
A lövés eldördül, a füst eloszlik s nagy örömmel 

látom, hogy a récze lielybeu maradt. Még csak meg 
sem mozdult.

No Jancsi, ugorj be gyorsan s emeld ki.
A hűséges szolga berohan s csakhamar jön is ki

felé, de nem a helyzethez mért komolysággal, hanem
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ki, a haszonélvezeti tulajdont képező erdőknél 
is csak a felügyeleti jognál állapodott meg.

Ha az embernek rossz a dajkája, elcsene- 
vészik, avagy meghal; ha azonban akarjuk, hogy 
erőteljessé, egészségessé legyen, úgy szülő 
anyjának, ápolójának szintén épnek, erősnek 
kell lenie, mely tulajdonok azonban megkíván
ják viszont a jó táplálkozást, mert csak igy 
képes a reá bizott magzatot szintén ily tulaj
donokkal felruházni.

Némi hasonlatot fedezek föl ebben a mi 
erdőtörvényünkkel.

Az apa — az intéző körök — gondoskodtak 
ugyan arról, hogy az anyának — a kezelő 
személyzetnek — legyen mit ápolnia, sőt meg
követeli,hogy a rábízott magzat erőteljes legyen, 
de nem adja meg a módot neki arra, hogy 
tápláléka által az ahhoz szükséges erőt ön
maga részére is gyűjtse, s igy — hogy csak 
a magzatját a kívánt erőben megtartsa — sa
ját vérét áldozza fel, minek természetes követ
kezménye az, hogy pár évi kinteljes vívódása 
után önmaga pusztul el.

íme szomorú árnyoldala erdőtörvényünk 
intézkedéseinek.

Az erdőtörvény 21 és 22 §-ának intézke
dése, mely szerint a 17 §-ban megnevezett 
testületek kötelesek szakképzett személyzetet 
tartani, nagyon is üdvös, mert csakis ez által

érhető el ama czél, mely hivatva van a törvény 
intencióit érvényesíteni.

Igen ám, de ezen §§ megfeledkeztek arról, 
hogy az emberek nemcsak §-ból élnek, de 
kenyérrel is. A magas kincstár — bár mond
juk őszintén, szintén nem valami bőségesen 
— gondoskodott tisztjei és altisztjei megélhe
téséről, de a 17 § alá tartozó többi erdőbir
tokos erdészeti alkalmazottjai mily javadalma
zást élveznek annak ellensúlyozására, hogy 
őket a kincstárival egyenlő képzettség mellett 
a szolgálat szélesebb köre s nagyobb önálló
ságából kifolyó hatványozott felelősség terheli?

Erdőbirtokosaink — különösen az egyházi 
személyek — rövid haszonélvezeti idejük foly
tán következetesen háttérbe szorítják erdészeti 
alkalmazottjaik fizetésrendezésének kérdését, 
s igy ez — daczára haladó korunknak — vég
telenig elhuzódhatik erdészetünk világos károsí
tásával, mert pl. egy 800 frtnyi összjövedelmü 
erdötisztet (beleértve lakást, tűzifát) vagy 250— 
300 frtnyi összes jövedelmű erdőőrt már közel 
jövőben nem fognak kapni, s ez azon reakci
óval fog járni, hogy az ily fizetések, az arra 
való erőket más pályára terelik, s az egész 
erdészeteit dehonestálják. Az ember szégyenlí 
megvallani ha kérdik, hogy fizetése 160—200 
frt, emellett az annyira fölmagasztalt mellék- 
jövedelem soha semmi esetre sem haladja meg

röhögve, hogy szinte megpukkad bele.
Nem bir a nevetéstől szóhoz jutni s csak némán 

nyújt felém egy . . . találd el, mit? . . . egy . . . 
bocskortalpat.

Eddig volt a történet s bár megfogadtam, hogy 
nem adom tovább, még sem álhattam meg.

Nem is látta azóta senki Feri barátomat vadászni
Biró László 

okloevelez erdőőr.

A fővadászmesteri hivatal.
— A Fővárosi Lapok-ból. —

Múlt számunkban hirdt adtunk róla, hogy W o 1- 
k e n s t e i n - T r ö s t b u r g  gróíot a király fővadász- 
mesterré nevezte ki. Ez alkalomból érdekes vissza
pillantani a fővadászmesteri hivatal fejlődésére.

A vadászmesteri hivatal már a középkor kezdetén 
egyike volt a legtekintélyesebb udvari hivataloknak s 
ennek feje, a supremus magister venatorum, egyike

a legelső udvari méltóságoknak. Néki kellett felügyel
nie a vadászaton bizonyos szabályok megtartására. 
Fényes kiséret illette őt udvari ünnepségek alkalmából, 
egy egész falka sólyom meg vadászeb.

IV. Rudolf herczeg alatt ő maga vette föl a 
.birodalmi fővadászmester“ ezimet. Más verzió szerint 
maga a herezeg adta e ezimet 1358. nov. 20 Kr e u t z -  
baeh  Frigyesnek. Ez a hivatal apáról fiúra szált át. 
Mikor ez a család kihalt, a J o p p e l  család nyerte el 
ezt a méltóságot. Az utolsó Joppel sógorát Zinzen-  
dor f i  és P o t t e n d o r f i  Kristófot tette utódjává és 
ennek ivadékai töltötték be hosszú ideig a fővadász
mesteri méltóságot. Ezek rendszerint fekete vadász
ruhában jártak, a jobb vállukon átvetett fekete szíjon 
lógott a kard, bal vállukon a vadászkürt és zöld zsinó
ron vezették a kutyájukat.

A fővadászmesteren kívül egy erdőmester végezte 
a tulajdonképpeni vadászati teendőket. így maradt ez
I. Miksa uralkodásáig. A császár szendólyes vadász 
volt és a vadászat alatta rendkívül fellendült. Kineve-
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a 100—120 frtot, melyben már a marhatartás 
is bele van értve, s mely fizetésért azonban 
minden lehetőt és képzelhetőt kívánnak az 
embertől.

E hiányokon semmi szin alatt sem lesz 
máskép segítve, csakis az 1879 évi XXXI 
t. cz.-nek törvényhozásilag való revíziója által 
mely kimondaná, hogy az ezen törvény ren
delkezései alá tartozó erdőbirtokosok a meg
kívánt szakképzett személyzetének járandósá
gait a magas kincstárnál divó fizetési fokoza
tok szerint szabályozzák, fegyelmi ügyekben 
szintén az ottani rendeletekhez alkalmazkod
janak s a nyugdíj ügyet annak megfelelően 
életbe léptessék.

Merész álmok, de nem keresztülvihetet- 
lenek, ha az ügy országossá tétele által az 
erdőbirtokosok és a törvényhozás figyelme 
reátereltetik, miről kedves lapunk egyik ké_ 
söbbi számában még szándékozom foglalkozni 
(már t. i. kedves szerkesztő urnák beleegye
zése esetén. Igen szívesen vesszük, sőt kér
jük is pompás közleményének mielőbbi foly
tatását. Szerk.)

Addig is kérem úgy a tekintetes Szerkesztő 
urat, mint tisztelt kartársaimat is, hogy ebbeli 
nézetüket lapunk hasábjain leplezetlenül nyil- 
ványitsák, mert csak a kölcsönös eszmecsere

zett egy főrdőmestert és 14 erdőmestert. I. Ferdinánd 
is nagyban előmozdította a vadászat ügyét. Liel i tén- 
s t e i n  Erasmus és H a r r a c h  Károly fővadászmesterek 
körülbelül négy rénes forintot kaptak havonkint, fel
adatuk közé tartozott az is, hogy .megvizsgálják és 
vizsgálat után Ítélkezzenek azokban a panaszokban, a 
melyek a vad- vagy a faállománynak megkárosítására 
vonatkoznak*.

Teljesen reformálta az udvari vadászatot II. Miksa. 
1569. márcz. 10. adta ki az uj vadászati szabályzatot, 
a melynek értelmében a vadászok élén egy országos 
fővadászmester áll. A vadászok fölött ő bíráskodik s 
ő vezeti a vadászatba vágó ügyeket. Auersperg Farkas 
Zsigmond báró volt az első országos fővadászmester, 
a ki 700 írt évi fizetést és 200 írt személyes pótlékot 
húzott.

II. Rudolf Harraeh Károly fővadászmesterével 
elzáratta a prátert és nagyszerű vadászterületet alkotott 
belőle. Utódja II. Ferdinánd Heberstein Károlynak és 
Mansfeld Brúnó grófnak adta e méltóságot. Ez utóbbi

adja meg az adatokat ily fontos ügynek további 
s beható megvitatására.

S igy viszontlátásig legszivélyesebb üdvöz
lettel vagyok hü kartársuk

Gubr i ánszky Mór.

N ehéz helyzet.
Lapunk tisztelt olvasói és barátai már régebben 

tapasztalhatták, hogy a nagyon gyakran késedelmesen, 
a kitűzött időn túl 2—3 nappal jelenik meg s ez nem 
csekély bosszankodásra nyújt alkalmat, sőt többen — kü
lönben saját nézetünk szerint is egészen jogosan —  föl
szólaltak ez ellen, okozva ez által maguknak fölösleges 
postaköltséget, magunknak pedig elegendő • bosszúságot, 
mert ártatlanságunk tudatában az ilyen támadások fájnak.

Nagyon sokan vannak, kik ennek okát fölfedezni 
nem bírják, hanem készek a szerkesztő-kiadót hanyag
sággal, talán könnyelműséggel vádolni. Hogy az ilyene
ket kellően felvilágosítsuk, — bár személyes ügyünket 
képezi — kénytelenek vagyunk a dologgal behatóbban 
foglalkozni s úgy a baj okait föltárni, valamint orvoslására 
módot keresni.

Már többször volt alkalmunk lapunkban hangoztatni, 
hogy a lap szerkesztése és kiadása egyetlen egy ember 
vállára nehezedik; ennek az embernek kell a lap szellemi 
részét — mi 10--12 írott ivet tesz ki — összeálltam, 
sajátkezüleg leírni sőt legnagyobb részét ki is fundálni; 
az ő hivatása a — bár gyéren — beérkező munkákat 
fölül bírálni, kijavítani, átalakítani, átgyurni, szóval él
vezhetővé tenni; a sokszor olvashatlan kéziratot újból 
leírni; a háromféle nyilvántartást vezetni, 700 ujságpél-

főlovászmester is volt és 1631-ben keményen össze
tűzött az alsóausztriai kolostorokkal, a melyek nem 
akarták a régi szokás ellenére eltartani a császári va
dászkutyákat. Khevenhüller igy irt róla: ,És ő a 
vadászati hivatalt a tökéletesség oly magaslatára emelte, 
a mint azelőtt soha, semmi helyütt nem volt. III. 
Ferdinánd is megtartotta apja intézkedéseit, bárha ő 
maga inkább a zenét szerette. Alatta Losenstein György 
Achaz és Harrach Albrecht grófok működtek.

I. Lipót alatt is szabályozták a vadászati hivatalt, 
az udvari vadászatok számára szigorú etikett-et állapí
tottak meg, a mi szintén emelte a fővadászmester tekin
télyét. Khewenhüller Kristóf gyóf, a krónikairó is az 
ő uralkodása alatt töltötte be ezt a méltóságot.

Önálló volt teljesen és ettől független a fősolyom- 
mesteri tisztség, Cavriani Károly Ferencz gróf altá
bornagyot nevezték ki elsőnek ebbe a méltóságba 
1687-ben. A mig a sólymokkal való vadászat divatban 
volt, fennállott ez az udvari méltóság. I. József 24000 
írttal dotálta a fősólyommestert, a fővadászmester pedig
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dányt elcsomagolni, ezeket beczimezni, posta szerint vagy 
ötszáz felé szétosztani, e mellett naponkint egy pár levelet 
megírni, a hivatalában 8 óra hosszat lélekölő száraz 
munkával foglalatoskodni. A  szives olvasóra bízzuk annak 
elbírálását, hogy mindez mennyi időt, mennyi fáradságot 
vesz igénybe.

Ez azonban mind nem lenne akadály s ok arra, 
hogy a lap a maga idején szétküldhető ne legyen, ez 
az ok a technikai nehézségben rejlik. A  lap kiadásánál 
a legnagyobb nehézség abban van, hogy a kisvárosi 
nyomdáink berendezése még mindig nem alkalmas arra, 
hogy bár olyan kis lapot is, mint jó magunké, akadály
talanul s gyorsan elkészíthessen, mert kis kézi sajtójával 
két egész napon át kell vesződnie azzal, mit külömben 
egy közönséges kis gyorssajtón 2—3 óra alatt elvégez
hetne. Főltétlen szükséges lenne tehát egy ilyen 
gyorssajtónak a beszerzése, ez azonban a nyomdatulajdonos 
szerény anyagi viszonyai mellett csak úgy lenne lehet
séges, ha a lap kiadója neki a lapnak egy évi nyomatási 
diját előre kifizetné.

Lapunk háta mögött nem állanak pénzes emberek, 
kik azt subvencionálnák s esetleges szolgálatait megfizet
nék, erre azonban nem is vágyakozik, mert az ilyen 
közérdekű lapnak a legnagyobb kincsét, elvesztené a 
f ü g g e t l e n s é g é t .  A  mi erőnk olvasóink s barátaink 
pártfogásában és támogatásában van s ha ez nem hagy 
cserben, nincs földi hatalom, mely tevékenységünket 
megbénítani, tetterőnket lankasztani képes lenne.

Lapunk fölvirágoztatása s közös érdekeink előmoz
dítása szempontjából fordulunk ennélfogva összes bará
tainkhoz, hogy nekünk segédkezet nyújtani szíveskedjenek 
ott, hol mi magunk a naponkint hozott testi s szellemi 
áldozaton kivül egyéb áldozatra képtelenek vagyunk. 
Czélunk eléréséhez arra lenne szükségünk, hogy összes 
mostani előfizetőink előfizetési dijaikat a folyó év végéig 
már a jővő februárius elején egész összegükben kiegyen
lítsék, azok pedig, a kik még a múltra nézve is hátra
lékban vannak, úgy ezt a hátralékukat, mint a folyó évi 
előfizetést beküldjék.

Igaz, hogy bajtársainkra szerény anyagi kelyzetük 
mellett az elég nagy teher, de végre is nem elviselhetlen

22000 frt fizetést kapott. VI. Károly alatt ez a fizetés 
45000 frtra emelkedett. Lichtenstein herczeg, Hardegg 
gróf voltak ekkor fővadászmesterek. Mária Terézia 
férje, Lotharingiai Ferencz hozta be a hajtóvadászatok 
divatot. Hardegg gróf rendezte ezeket mesteri módon. 
Fényes vadászatok voltak a bécsi kongressus allat is, 
különössen az udvari állatkertben; Auersperg Károly 
herczeg rendezte őket.

Hogy Ferencz József királyunk alatt mennyire 
fejlődött a vadászat ügye, arról magáról is lehetne egy 
egész könyvet Írni. Királyunk mellett mint fővadász
mester Hoyo3 Ernő, Vrbna Rudolf, Traun Hugó grófok 
működtek.

s az áldozat, mit ez által hoznak, talán nem is mondható 
annak, mert egyszerűen megteszik azt egyszerre, mit 
különben két — háromszorra úgy is megtennének s a 
mellett, hogy meg lesz az a megnyugtató tudatuk, hogy 
a közjó elérésében nekik is kijutott a tevékenységnek 
egy része, még a postaköltségeken is megtakarítanak 
egy pár krajczárt.

A  magunk részéről pedig kijelentjük, hogy ez által 
is még nagyobb tevékenységre serkentve, fokozott buz- 
gósággal fogjuk szolgálni annak a derék testületnek az 
érdekeit, mely minket cserben nem hagyott, hanem 
fárasztó s a közös czélt szolgáló tevékenységünkben 
támogatni szives volt.

A  beérkező évi előfizetéseket minden tévedés el
kerülése végett a beérkezés sorrendjében lapunkban e 
czélra nyitandó külön rovatban nyilvánosan fogjuk 
nyugtázni.

A  s z e r k e s z t ő .

LEVELEZÉS.
Hegykör-Ujlak, 1897, január 25.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A vadászszenvedély által ösztönözve múlt de- 

czember hó egyik napján neki vágtam a zordon időnek 
s daczára a nagy hófúvásnak, kirándultam vadász- 
területemre vadászni. Tudván azt, hogy a vad ilyen 
zimankós időben helyét gyakran megváltoztatja s leg
inkább a szélvédett völgyes hegyekre s árkokba húzódik, 
midőn ily terület felé fordítottam szekerem rudját, 
a szerencsét üstökén fogni véltem s igy vígan törtet
tem a magas hóban előre.

Egy meredélyes helyre érve elbocsátottam kopói- 
mat s miután a gondüzőből egy jó kortyot húztam, 
először az egyik, azután a másik markommal igyekez
tem megmutatni, hogy a jövő évben a körték mekko
rára fognak nőni s rágyújtva pipámra, türelmesen 
vártam a jó szerencsét.

Nem sokáig kellett várnom, jó kopóim csakhamar 
életjelt adtak s vígan csaholva hajtották felém a föl
ugrasztott rókát, mely egy vízmosáson minden cselt 
fölhasznáva menekülni akart.

Folyton szemmel kisértem a hamist, de nem lő
hettem, mert a távolság nagyon nagy volt s csak 
gyönyörködtem cselfogásaiban, melyekkel a kutyákat 
tévútra vezetni igyekezett, végre azonban megsokaltam 
a mulatságot s úgy találomra oda sóztam. A lövés 
után alig akartam szemeimnek hinni, látva, hogy a 
gaz kópé elterült a havon s midőn hozzá értem, éppen 
akkor tett egy az életről lemondó megvető mozdulatot 
a farkával.

Első dolog volt a táskámból elővett vadász mi- 
atyánkot meghúzni s miután áldozatomat zsineg segít
ségével vállamra akasztottam, tovább indultam.

Mintegy harmadfél órai idő tellett bele, midőn
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kopóim újra megszóllaltak s hangjuk után ítélve mind
járt megtudtam, hogy őzet vettek fel s a hajtás felém 
tart. (ismerve a helyet, azonnal a váltó (nem takarék- 
pénztári) felé igyekeztem, de útközben jó szándékom
ban meg lettem akadályozva. Rókám ugyanis — mely 
eddig nyugodtan viselte magát — egyszerre erős 
rúgással adta tudtomra, hogy még nem vett búcsút 
ettől az árny ék világtól és „kván — kván“ vinyákolás- 
sal ugyancsak igyezett, hogy bele harapjon testemnek 
ama részébe, melyet a természet bölcs előrelátásával 
arra alkotott, hogy azon az apák atyai szeretettük 
jeleit nádpálczával följegyezzék. A helyzet kritikus 
volt, mert a róka hátam mögött lévén, nem férhetem 
a torkához s igy nem maradt egyébb hátra, mint 
késem után nyúlni s még kötelékeit, illetve vadász
táskám szijját elmetszhetem, a puska tusát szájába 
dugni, hogy rágódjék inkább azon, mintsem kényes 
testrészemen.

Mig ezekkel fáradoztam, alig 15—20 lépésnyi 
távolban váltott ki a kapitális őzbak s én szerencsét
len kénytelen voltam neki szerencsés utat kívánni.

A róka nyuzása alkalmával konstatáltam, hogy 
lövésemből egy 0-as sörét érte nyakszirten, mely nem 
ölte meg, csak mély álomba ringatta, melyet még 
mélyebbé tett a nyakára illesztett hurok.

Vadász üdvözlettel vagyok igaz hive
Bodó Lá s z l ó
okleveles erdöór.

Különfélék.
Szem élyi h irek . Kiss József, a szászsebesi m. 

kir. erdőhivatal zalatnai m. kir. erdőgondnokságánál alkal
mazva volt Il-od osztályú m. kin erdőőr abból az ajka
lomból, hogy volt állomáshelyéről önhibáján és akaratán 
kívül egy más védkerültbe helyeztetett át, állásáról le
mondott s újabb akalmazást a gyulafehérvári rom.-kat 
püspöki uradalomnál nyert.

H alálozás. P o l i c s e k  K á r o l y ,  a máramaros- 
szigeti m, kir. ei dőigazgatóságánál Kabolya-Polyána szék
helyen alkalmazásban állott I. osztályú m. k. erdőőr — 
mint ama vidéki levelezőnk értesít — folyó hó 22-én 
elhalálozott. Neje és számos gyermeke, siratja korai 
halálát. Az elhunyt haláláig kitartó harczosa volt az er
dészeti altisztek ügyeinek s átvitt értelemben bátran 
alkalmazhatjuk rá a verset:

Halnak, halnak, egyre halnak;
Színe, java a magyarnak !

Annyi hányattatás után csöndes legyen pihenése!

E gy  h irlap tu d ó sitó  k a rrié rje . A napokban 
vezette oltárhoz Oumalea, a déli óceán Illica szigetecs
kéjének királya, Collins Ella milliomos kisasszonyt New- 
Yorkban. Az esküvőre óriási tömeg kiváncsi ember 
gyűlt össze, kik szívesen bámulták volna a boldog királyt, 
kinek alattvalóit vagy 30,000 kanibál képezi. Azonban

a király nem mutatkozott a néptömeg előtt s csak an
nyit tett meg, hogy több újságírót magához bocsájtott, 
a kiknek elbeszélte életének kalandos történetét. Hat 
évvel ezelőtt Oumalea, mint egy angol lap tudósítója 
nem is gondolt arra, hogy belőle valamikor még király 
is lesz, midőn hajója, melyen Quenslandba utazott, el- 
sülyedt s őt a vihar Illica szigetére vetette ki. A  ben- 
szülőtt kannibálok igen barátságosan fogadták s nem
sokára elhaláiozván vén királyuk öt választották meg 
helyébe. A  volt laptudositó uj hivatalában nagy tekin
télyre tett szert, mivel megismertette alattvalóival a 
czivilizáczió vívmányait, de különösen az fokozta iránta 
érzett szeretetüket, hogy visszautasította az angol nemes
séget, melyet a királynő felsőbbségének elismeréséért 
ajánlott föl.

A  szubordináczió  á ldozata. Würzburgban, 
mint onnan jelentik, a katonai törvényszék nyolcz esz
tendei fogságia ítélt egy Roth nevű közlegényt, a ki egy 
Kürt nevű őrmesterre emelie kezét. A Metzben állomá
sozó 8. bajor gyalogezred katonája Roth. Az őrmester 
oly brutálisan bánt vele, hogy végre az elkeseredett Roth 
egy alkalommal torkon ragadta s igy kiáltott rá: »Meg
öllek kutya!« Először három évre ítélték, de a hadügy
minisztérium 8 évi fogságra súlyosbította büntetését.

G yilkos szerelem . A borsodmegyei Szilvas 
községből írják ezt a szerelmi tragédiát: Brassó Zsigmond 
jómódú főídmives és községi bíró egyetlen fia évek óta 
szerelmes volt egy szegény lányba s el akarta venni 
feleségül, a szülők ellenezték a házasságot s a szerelmesek 
ezért elhatározták, hogy megölik magukat. Egy estén 
a legény egy kis mulatás után elment a leány lakására s 
ott előbb a leányt, aztán önmagát agyonlőtte.

A z A concagua m egm ászása. A  Cordillerák 
legmagasabb csúcsa, az Aconcagua, 24,000 lábnyira 
nyúlik a fellegekbe. A ^Franki. Ztg.r nyomán minap az 
a hír járta be az európai sajtót, hogy a IH'itzgerald-féle 
angol expeditíó két tagjának, Fitzgeraldnak és Zurbrig- 
gennek sikerült megmászniok ezt a hegycsúcsot. Azért 
érdekes ez a dolog, mert az Aconcagua sokkal magasabb 
minden hegycsúcsnál, melyre eddig egyátalában ember 
följutott. Ez a két vakmerő hegymászó négy svájci vadász 
és tiz öszvér kíséretében indult neki a nyaktörő útnak. 
Mendoza argentiniai városkából indultak, mely az Acon
cagua nyugati lábánál fekszik. Deczember 23-án kezdték 
meg a hegymászást Mendozából Incaba mentek s onnan 
föl a sziklás lejtőkre. Azt remélték, hogy már 27-én föl
jutnak a csúcsra, de a rósz időjárás, hóviharok, szélvész, 
késleltette utjokat. Roppant sok bajjal vesződtek, a szolgák 
egy részét le kellett küldeniök a félutról, néhány öszvér 
is kidőlt. Január 2-án még csak 22 500 lábnyi magasság
ban voltak. Akkor Zubriggennek mindkét lába elfagyott 
és csak nagy fájdalmakkal haladhatott tovább. Végre- 
január 13-án elérték a csúcsot.

ö n g ilk o sság  forró  vízzel. Szombathelyen 
a gőzfürdőben alkalmazott. Papányi Antal fürdőmestert:
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feleségével való viszálykodása annyira elkeserítette, hogy 
az ivásnak adta magát és beleugrott a fürdőben levő 
hütő medenczébe, a mely 60 fokú forró vízzel volt tele. 
A  szerencsétlen ember rettentő segélykiálitásaira a fürdő- 
szolga berohant s az elájult Papányit kihúzta a forró 
vízből. A fürdőmester roppant égési sebeket szenvedett; 
egész teste hólyaggal van tele s az orvosi vélemény 
szerint életbenmaradásához kevés a remény.

V ig y áza tlan ság . Világoson nagy szerencsétlen
ség érte Bécsy Gábor uradalmi szőlőkezelőt. Bécsy 
egy rozsdás revolverrel bajlódott; a • töltényeket akarta 
Mszedni belőle, és mert be voltak rozsdásodva, egy 
szeggel kezdte piszkálni azokat. E közben az egyik 
töltény elsült s Bécsynek a bal szeme fölött homlokába 
furúdott. A golyót az orvosnak sikerült kivenni, de 
Bécsy mégis bal szemével fizeti meg vigyázatlanságát.

H a rm in czk é t gyerm ekes anya. Ausztriában 
egy Helm nevű munkás feleségét ritka módon áldotta 
meg gyermekekkel az Isten. Húsz esztendő alatt har
minczkét gyermeket hozott a világra. Háromszor szült 
ikreket, hat Ízben három, két Ízben pedig négy gyer
meke született egyszerre. A gyermekek közül huszon
hat fiú, hat pedig leány volt. Valamennyien élve jöttek 
a világra, de nagy részük rövid idő múlva meghalt. A 
harminczkét gyermek közül még életben van tiz fiú és 
két lány.

A n é m e t császár B udapesten . Azt mondják, 
hogy Vilmos német császár ez év őszén Budapestre jön 
és ott, mint a király vendége, nehány napot fog tölteni. 
A császár útja egybe lesz kötve az őszi hadgyakor
latokon való részvétellel, s a hadgyakorlatok után 
Frigyes főherczeg baranyai birtokain fog vadászni.

K üzdelem  a vesze tt k u ty áv a l. Bács-Petro- 
voszellón Balogh Jánosné nehány perezre átment a 
szomszédba, magára hagyván 6 éves Mihály nevű kis 
fiát, ki a szobában játszott. Baloghué mikor eltávozott 
véletlenül nyitva hagyta a konyhaajtót, de még az 
utczajtót is. Alig hogy eltávozott, egy veszett kutya 
befutott az utczáról az udvarba és onnan a konyhába. 
A szobában volt kis fiú hallott a konyhában, kinyitotta 
a szobaajtót s rémülve látta, hogy a konyhában egy 
nagy fekete kutya futkos. A kis fiú ijedtségében 
nyitva hagyta a szobaajtót s felugrott az ágyba, mely 
közvetlen a nagy banyakemencze mellett állott. A 
kutya, amint észrevette a fiút, rögtön utána futott a 
szobába s egyenesen a fiúnak tartott, a fiúban volt 
annyi lélekjelenlét, hogy az ágy végéről felkapasz
kodott a kemencze tetejére s onnan kiabált segítségért, 
mialatt a kutya iszonyú vonitás között folyton a ke- 
menczére akart ugrani a gyermek után. — Mintegy 
negyedóráig tartott ez állapot, mikor a gyermek anyja 
megérkezett, aki hallván gyermeke sivalkodását, 
benyitott a szobába. Amint a borzasztó jelenet szeme 
elé tárult, rögtön becsukta a szoba ajtaját, átfutott a 
szomszédba segítségért, honnan Varga András két fel

nőtt fiával együtt átjött. Amint a szoba ajtaját fel
nyitották, a kutya egyenesen az Öreg Vargának tartott. 
A hatalmas termetű ember azonban a kutyát torkon 
ragadta s addig szorította, amig a két fia annyira ösz- 
sze nem verte a kutyát, hogy már alig vonaglott. 
Ekkor kivitték az udvarra s ott teljesen agyonverték. 
Varga András a kutyával történt dulakodása közben 
kezén megsérült, miért is felhozták Budapestre a 
Pasteur-féle intézetbe. A kis fiú pedig a kiálott izga
lomtól még most is ágyban fekvő beteg.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszlcy Em il.

U S *  IKutMlBiHÉsmJ * * * ■ '*

Úgy a kezdő mint a haladottabb 
méhészek nélkülözhetlen lapja

a számos képpel illusztrált, 
havonta megjelenő

„Széttekintő Méhész“
Előfizetés :

Egész évre 2 frt. félévre 1 frt.
Mutatványszámmal 

szivesen szolgál a „SZÉTTEKINTŐ 
MÉHÉSZ* szerkesztősége.

S ajtény , Csanádmegye.
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»»FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

A lap tőkéje  4,000.000 koronára , b iz to s íték a i pedig 22,000.000 k o ro n á ra  rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iz to s ítá s t: tűz, 
jég , szá llítm án y  és üveg ek en  eshető  tö ré sk áro k  ellen.

Különös gonddal ápolja az é le t és az em b ert é rhe tő  te s ti  b a lese tek  elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ö ü g y n ö k s é g  ZBaicrsdorf Ji'enrií^ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

r - ~ i r  -ULiUtfcW BBM

M E G JE L E N T

BLUM és TAKSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  n ag y m éltó ság u  fö ldm ivelesügy i m. k ir. M in is te r iu m n ak  1894 évi au g u sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

ozégünü újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

■■■— p o l g -Ar i  r u h á il
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idék i m eg rendelések  k iváló  figyelem m el eszközöltetnek.
PUP®'* Ó vakodjék m in d e n k i o ly  ezégektől, m e ly ek  olcsóbb a já n la t ta l  a k a r ják  

rég i vev ő in k et fé lrev eze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ö csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

BU D A PEST IV. Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. F e b ru á r 7. 19-ik szám.

ÉRDÉ
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r na p

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Munkaképtelenség szolgálatban ért baleset 
következtében.

Az erdészeti szolgálat tudvalevőleg egyike 
a legnehezebbeknek, e mellet pedig a legtöbb 
veszély által van fenyegetve az azzal fogla
latoskodó. Nem lehet ezen a téren párhuzamot 
vonni közte és más valamely foglalkozás között 
daczára annak, hogy például a csendőröknek, 
sőt némileg a pénzügyőröknek a szolgálata is 
eléggé terhes és szinte nem csekély veszélyek
kel kapcsolatos, nem pedig azért, mert a mi 
magát a szolgálatot illeti, a két utóbbinál ez 
nem folytonos, hanem azt az alkalmazottak némi 
időközben, fölváltva teljesitik, mig teszem azt 
az erdőőr egy maga lévén egy nagy véd-

TÁRCZAf
------ 404-------

S zarvas históriák.
Közli L ö r i n c z István, m. kir. erdőőr.

I. I s t á l ó z o t t  s z a r v a s  t ehén.
Most kilencz éve annak; 1888. február havában 

történt. Akkor még fiatal legény voltam s csak most, 
a visszaemlékezés alkalmával veszem észre, hogy mily 
gyorsan száll el az idő fejünk fölött. Alig múlnak el 
gondtalan gyermekéveink, csak azon vesszük észre 
magunkat, hogy ime öregedni kezdünk s egyik ősz 
hajszál a másik után lopódzik föl a fejünk búbjára, 
miben nagy segítségünkre vannak az élet különféle 
bajai, melyekből bizon nekünk szegény erdőőröknek 
elég bő mértékkel jut.

Mint erdőlegény voltam alkalmazva a gödölői m, 
kir. erdőhivatalnál s székhelyem a szabadságharczban 
lezajlott örökemlékezetü csata színhelye, Isaszegh volt.

kerületnek az ellátásával megbízva, gyakran 
éjt-napot összevetve kénytelen abban szolgálatot 
teljesíteni.

A mi már most ama veszélyeket illeti, 
melyek az elősorolt állásokkal összekötvék, igaz 
hogy a pénzügyőr, csendőr élete is elég gyakran 
veszélyeztetve van csempészek, haramiák, lázo- 
dások stb. által, de mi ez mind ahhoz képest, 
a mi egy erdészeti altisztet fenyeget?

Nem elég, hogy minden fatolvaj, tilosban 
legeltető, orvvadász alig várja, hogy olyan 
helyen, hol ezt láttatlan megcselekedheti, 
puskája végére, vagy fejszéje alá kaphassa, 
még maga a természet is gyakran életére tör. 
Magas meredélyek megmászásánál egy kis 
félrelépés, egy hitvány kő megcsuszanrlása

Február 20-ika volt, az éjszaka dermesztő hideg. 
Kora reggel — még ágyban pihentem ki az előző 
Zsuzsánna nap dáridóit — két paraszt állit be hozzám 
azzal a hírrel, hogy a szérüs kertekben a széna és 
szalma kazlak közt egy szarvas tehén járkál s bár 
megpróbálták, nem tudták onnan elhajszolni.

Azonnal a helyszínére mentem s a tehenet csak
ugyan ott találtam, a mint vígan ropogtatta az illatos 
szénát. Magam is megpróbáltam elkurgatni, de minden 
igyekezetem kárba veszett, miért is négy paraszt 
ember segítségével elfogtam s lakásomra vezettettem, 
hol — mint aféle fiatal embernek istállóm nem lévén 

'— saját úri hajlékomba szállásoltam el, magam pedig 
siettem az Ó-szeniczkán lakó elüljáróm, Szepessi Ti
vadar erdész urnák az esetet bejelenteni.

Hatóságom parancsából a tehenet addig, mig a 
gödöllői cs. és kir. vadász hivatal intézkedni fog, Wag
ner Keresztéi}' vadőrnek adtam át, ki azt istállójában 
helyezte el, melyben egy tehene is volt. A tehén sorsa 
fölött való intézkedés mintegy két hétig késett s ez
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elégséges arra, hogy a szédítő mélységbe zu- 
hanyjon s ott összeroncsolt tagokkal kiszen
vedjen. A felzudult vihar bármely pillanatban 
agyon zúzhatja egy kidöntött fatörzszsel, vagy 
legalább örökös nyomorékká teheti. A hóvihar 
mily könnyen temetheti el annyira, hogy csak 
a nyári olvadás után lehet föltalálni, ha ugyan 
addig farkasok, vagy más ragadozók reá nem 
akadtak s föl nem falták. A ragadozók dü
hének különben is folyton ki van téve.

Ennyi veszedelem mellett szinte csoda 
számba megy, ha az erdészeti alkalmazott min
den baleset kikerülésével szolgálatában meg
öregszik.

Ha már most az erdészeti alkalmazottak 
között valakik olyan baleset ér, hogy ez által 
szolgálatképtelenné válik, vagy éppen életét 
is veszti, mi vár rá, vagy családjára? Bizon 
sajnálattal kell bevallanunk, hogy legtöbb eset
ben koldusbot.

A magas államkincstár még csak gondos
kodott a saját alkalmazottjairól akkor, midőn 
elrendelte, hogy olyan esetekben, hol az al
kalmazott önhibáján kívül, szolgálatban ért 
baleset következtében lesz munkaképtelenné, 
vagy pedig meghal, ő maga, vagy családja 
ama illetmények teljes élvezetében hagyandó, 
melyeket állásából kifolyólag a legutolsó idő
ben élvezett, sőt lehet, hogy ugyanilyen, vagy

idő alatt a szelíd és a szarvas tehén egészen meg
barátkoztak egymással s midőn a vendéget felsőbb 
parancs folytán elevenen Bécsbe szállították, a magára 
maradt régi lakó pár napig folyton bőgött eltávozott ven
dége után, mint ha olyan véletlenül megkötött barát
ságuk rövid voltát siratta volna. Hja, bizon a korunk- 
beli barátságok ritkán szoktak tartósak lenni, olyanok 
azok csak, mint a szappanbuborék.

II. A r o k k a n t  vi téz.
Az előző eset után szinte egy évvel, 1889. feb

ruár 16-án rendkívüli kalandnak voltam részese.
Kerületem bejárása után éppen hazamenőben 

voltam úgy este felé, midőn nem messze a falutól 
egy 12-es agancsárt találtam, a mint egymagában 
a fákon marad száraz lomb után ágaskodott. Egye
dülléte s ezen a helyen mindjárt föltűnt s azért köze
lebb lopództam hozzá, hogy az okot kifürkésszem. Láb
ujjhegyen, csendesen közeledtem, de még is észrevett 
s menekülni igyekezett, ez azonban nem sikerült neki,

legalább hasonló elbánásban részesittetnek egyes 
rendezettebb uradalmak alkalmazottjai is, de 
tagadhatlan az is, hogy kivált a magán ura
dalmaknál még a legtöbb helyütt az ilyen 
szerencsétlenül jártak vagy családjaik talpára 
úti laput kötnek s legfeljebb némi — alamizs
nának sem igen beillő — kegyadomáunyal 
bocsátják el.

íme ismét egy nagy hiányossága társadalmi 
rendünknek, melyen szintén csak az erdőtör
vény revíziójával, azután pedig annak szigorú 
végrehajtásával lehet segíteni.

Az államkincstárnál alkalmazottaknál is 
eddig nagy hiba volt, hogy a balesetnek szol
gálat közben történt beigazolása nagyon ne
hézkesen ment, mert gyakran hónapok, sőt 
évek kellettek ahhoz, mig a szükséges hely
színi szemlék megejtettek, a különféle okmá
nyok beszereztettek s e szerint mig a szeren
csétlenül járt alkalmazott vagy családja abba 
a helyzetbe juttott, hogy kegydiját megkap
hatta s nyugodtan élvezhette.

Újabb időben mindinkább kezd a magas 
kormány figyelme az erdészeti alkalmazottakra 
kiterjedni s a tapasztalt hiányok lassan bár, 
de fokozatosan helyre lesznek hozva.

Ennek bizonyságául szolgál a földmive 
lésügyi m. kir. ministeriumnak folyó évi ja
nuár hó 9-én kelt ad 23911 1. 1896 számú

mert járása nagyon nehézkes és bizonytalan volts igy 
csakhamar eleibe kerültem.

A bika erre megállóit s fogait csikorgatva hado- 
názott szép koronás fejével s közeledésemet nem nagy 
barátsággal fogadta. Gondoltam hogy behajtom a 
faluba, nehogy az itt olyan gyakori vadorzók és tol
vajok megkaparintsák, de bár hányszor is próbáltam, 
tervem mindig dugába dőlt, mert a szarvas mindannyi
szor felém fordult s fenyegető állásba helyezkedett. 
Nem maradt más hátra, mint vadamat jó sorsára bizni 
s haza menni, mert már különben is éjjeledet!

Haza érve első dolgom volt Martin Tamás nevű 
erdőőrünkhöz menni s neki a dolgot elbeszélni. Rövid 
tanácskozás után abban állapodtunk meg, hogy mig ő 
reggel el megy az esetet bejelenteni, magam ki megyek 
vigyázni szarvasunkra, melyről különben tisztában 
voltunk, hogy nem lehet egészséges, hanem valami 
baj érte.

Úgy is történt, a hogy megállapodtunk. Martin 
bement jelentéstételre, én pedig kimentem arra a helyre,
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donosait szorítani, ezek legalább azt tehetnék 
meg, hogy alkalmazottjaikat valamely jó hír
nevű biztositó társaságnál bizonyos tekintélye
sebb összeg erejéig baleset ellen biztosítanák, 
mire ezek maguk rendszerint csekélyre szabott 
javadalmazásuk mellett alig képesek. Hasonló 
módon kellene az alkalmazott összes ingósá
gait is biztosítani tűzkár ellen. Ilyen eljárás 
mellett a bosszuállások nagyon korlátoltat- 
nának, mert a bosszúálló leggyakrabban arra 
igyekszik , hogy haragosának anyagi kárt, 
bosszúságot, vagy fájdalmat okozzon s látva 
azt, hogy ezt a czélját nemtelen csele
kedetével vagy éppen nem, vagy csak 
részben éri e l, gonosz szándékától inkább 
elállana.

A biztosítási dijak korunkban már olyan 
alacsonyak, hogy csekély anyagi áldozat mel
lett baleset esetére olyan tőkét lehet biztosi- 
tani, mely ha nem is jólétet, de legalább gond
talan életet biztosit a különben talán koldus
botra jutandónak.

LEVELEZÉS.
Magyar — Cséke 1897 január 27. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !  

Magyar-Cséke nem csak a hasonnevű járásnak, ha

hói a szarvast az este hagytam volt, abban a remény
ben, hogy az messze nem távozott, hanem ismét azon 
a környéken fogom találni. Reményemben nem is 
csalatkoztam, mert csakugyan nem messze attól a 
helytől kaptam meg, most is magánosán ácsorgott.

Délutánra megérkezett a gödöllői cs. és királyi 
vadászhivatal parancsa s abban a szarvas halálos 
ítélete, mert meg lett hagyva, hogy le kell szúrni, 
bőrét és agancsát az erdőgondnoksághoz beszállítani, 
húsát pedig a szent-királyi úgynevezett sas kunyhóhoz 
vinni. A hóhér nem szép szerepe Martin erdőőrnek és 
nekem jutott s a szebb halálra érdemes rokkant 
szarvas gyilkos kezeink közt csakhamar kiadta páráját.

Természetes, hogy a bontás és bőrfejtés alkal
mával a legnagyobb kíváncsisággal kerestük a nagyon 
lesoványodott szarvas betegségét s nem is eredmény
telenül, az egyik térd csuklójában, mely fölött a bőr 
nagyon meg volt keményedve, három darab futó volt, 
bizonyosan valamely gonosz orvvadász fegyverének 
az emléke.

Az ily módon rokkanttá lett szarvas-dalia úgy 
látszik nem tudott elegendő táplálékhoz jutni, bár az 
etető rácsok mindig tele vannak szénával s ha utamba 
nem kerül, végelgyengülésben pár nap múlva bizonyosan 
elpusztult volna.

Szépen fejlett agancsait Szepessi erdész ur 
kapta, nekem pedig csak a régi idők emléke maradt 
meg, a mi különben nem is csekélység, mert olyan 
jól esnek az embernek az ilyen régi dolgokra való 
visszaemlékezések; visszaképzelve magunkat abba a 
korba szinte megfiatalodunk.

A D O M Á K .

A ttó l függ.
Mit gondol, hadnagy ur, még meddig tart a 

béke ?
A mig megnősülök.

körrendeleté, melyet fontosságánál fogva s 
olvasóink okulására egész terjedelemben köz
lünk s mely igy hangzik;

„Körrendelet. A szolgálat teljesítése köz
ben külerőszak (baleset) által szenvedett sé
rülés következtében munkaképtelenné vált er
dészeti alkalmazottak kedvezményes elbánást 
érdemlő eseteiben az igazolások, — melyek a 
külerőszaknak esetét, annak megtörténtét és 
körülményeit bizonyítják, csak hosszú idő, néha 
hónapok, sőt évek múlva ejtetnek meg, a 
midőn a tényállás kiderítése s megállapítása 
már kétessé, bizonytalanná vált. Utasítom 
ennélfogva az erdőhatóságot, hogy minden ilyen 
esetben a sérülést szenvedő egyénről az il
letékes tényezők s köztük a kezelő orvos is 
a történt eset helyét s az észlelhető nyomok
ban megállapítható körülményeket a sérülés 
idejében jegyzőkönyvbe foglalják, különösen 
megjelölve, hogy miben állott a sérülés a bal
eset idejében és mik voltak annak akkor már 
beállott, vagy várható következményei? Buda
pest 1897 január 9-én. A minister megbizásá- 
sából: Solcz s. k.

A ministeri rendelet intencziója nyilván
való; ott, hol erre szükség van, a segélyt le
hetőleg gyorsan nyújtani.

Ha már a kincstárihoz hasonló eljárásra 
nem is lehet talán a magán erdőbirtokok tulaj
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nem mondhatni, hogy Bihar vármegyének is a közepén 
fekszik, körülvéve falvakkal, mig határát a vasút szeli 
ketté. Mint járási erdővédnek, itt van az én székhelyem is.

Folyó évi január hó ‘26-án érdekes kimenetelű va
dászatunk volt. Korda Andor itteni földbirtokos ugyanis 
erre a napra néhány barátját, köztük a járásnak köztisz
teletben és szeretetben álló főszolgabiráját egy kis hajtó 
vadászatra hívta meg. A  vadászok rókánál és nyúlnál 
egyéb vadra nem számítottak, annál nagyobb volt azután 
a csodálkozás, midőn egyszerre észrevették, hogy a haj
tásban négy darab vaddisznó van. A  bámulás annyival 
indokoltabb volt, hogy ezen a vidéken ilyen vadra a 
legöregebb emberek sem emlékeznek. Legörvendetesebb 
a dologban az volt, hogy a nagy meglepetés daczára 
sikerült a ritka vendégek közül két darab jól kifejlett 
koczát leteriteni.

Midőn a vadakat beszállították, a község apraja- 
nagyja sietett megtekintésükre.

Csodálatos, hogy a disznók erre vidékre s még 
hozza olyan közel a pályatesthez vetődtek, hol egyik 
vonat a másikat űzi prüszkölve, dübörögve.

Vadász üdvözlettel vagyok 
igaz hive

A b r u d á n  L á s z l ó  
járási erdő véd.

Szudriás 1897 január 28.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Lapunk uj esztendei folyamának első számaiban 
azon felhívást méltoztatott közzé tenni, hogy mindazok, 
kik az »Erdészeti Újság «-ra 5 előfizetőt gyűjtenek, egy 
tiszteletpéldányt kapnak.

Nem azért hozom fel e körülményt, mintha én is 
ezen jogosultak közzé tartoznám (ámbár jó magam is 
szereztem vagy kettőt) hanem egy, a mai viszonyok között 
igazán nagyon önzetlennek monaható kartársunkra kí
vánom szerkesztő úr becses figyelmét felhívni, ki nem
csak hogy hat előfizetőt szerzett becses lapjának, hanem 
annyira buzgó hive és pártolója, hogy a kilátásba 
helyezett kedvezményt sem vette igénybe, hanem saját 
lapjára is pontosan előfizet.

Ezen kiváló férfiú Mike Sándor szudriási m. kir. 
erdőőr, ki nemcsak testestől lelkestől magyar ember, 
hanem fáradhatlan munkása és áldozatkész hive ügyünk
nek s egyáltalán mindazon eszméknek, melyek nemes 
czélt vannak hivatva szolgálni.

Pedig nem csekély fáradságába, sőt mondhatnám 
összes ékesszolásába került ezen hat előfizető megszer
zése, mert ezen kartársaink mind román ajkúak s lap
jaikból ez idő szerint szellemi táplálékot még nem nyer
hetvén, arra szívesen nem is reflektáltak. —  Annál 
nemesebb tehat a szép tett, mely amellett, hogy igaz 
ügyét pártol, még tevékeny részt vesz a szellemi mű
velésben is.

Bár adna az Isten sok ily lelhes altisztet hazánk
nak, akkor azt hiszem szerkesztő úrnak sem nyomná egy

pár száz forintos hátralék beszedésének gondja a vállait.
Szerkesztő úrnak minden jót és egészségei kíván

igaz hive 
B a l o g h  B é l a  

m. k. erdöör.
*  **

Szívesen adtunk helyet a fennti soroknak, annál 
szívesebben, mert csakugyan szebben és jobban magunk 
sem tudnók méltányolni derék bajtársunk buzgólkodását 
s igaz lelkesülését. Vajha minden kartársunkat hasonló 
érzelmek uralnák, akkor biztosra vehetnők jobb jövőnek 
közeli fölvirradását. Román ajkú tesvéreínknek csak be
csületére válik, hogy igyekeznek a hivatalos magyar 
nyelvet elsajátítani, mely igyekezetükben különben lápunk
nak, melynek irálya könnyen érthető, e mellett pedig 
minden izében tősgyökeres magyar, jó hasznát vehetik. 
Nagy lelki örömünkre szolgál, ha idegen ajkú bajtársaink
nak ezen a téren is szolgálatot tehetünk. Köszönet a 
szives közleményért. Szerkesztő.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Bocsánatot kérek, hogy ez egyszer eltagadom a 

helyet, hol levelem kelt, a névtelenség homályába bur- 
kolódzom s nem nevezek meg sem hatóságot, sem 
személyeket, mert az ügy, melyről beszélni óhajtók, 
illetve panaszom közérdekű, mégis a fentieket közzé
téve talán személyemet üldözésnek tennék ki, mit 
pedig — daczára ügyem igazságos voltának — elérni 
nem akarok. Czélom egyedül egy olyan helytelenségre 
rámutatni, mely más bajtársamat is sújthat s egyúttal 
véleményt kérni a tekintetes szerkesztő úrtól a sérelem 
orvoslására nézve.

Az eset nagyon egyszerű. Ez előtt egy évvel föl
jelentést tettem egy erdőkárositó ellen s az ellene 
megindított tárgyalás folyamán eddig már háromszor 
jelentem meg a szolgabiróság előtt, mely úgy megtett 
utazásomat, valamint a költségeknek a féllel szemben 
való megítélését mindannyiszor igazolta; lakásomtól a 
szolgabirói hivatal, melyhez idézve lettem, 26 kilo
méteren felüli távolságban volt s igy oda és vissza 
utazásom alkalmával 53 kilométernyi utat kellett meg
tennem. A tárgyalás lefolyása után úti költségeim 
számláját az előirt 8 napi határidőn belül benyújtottam 
föllöttes erdőgondnokságomnál, ennek daczára azonban 
mai napig egy krajezárt sem kaptam, sürgetéseimre 
pedig azt a választ nyertem, hogy fölszámított s a 
tárgyalás során megállapított útiköltségem csak abban 
az esetben lesz megtéri ve, ha ez az elüljáró szolgabirói 
hivatal áltat a félen behajtva lesz.

így tehát megtettem három hosszú utat saját 
költségemen a magas kincstárnak mint kárt szenvedő
nek az érdekében a nélkül, hogy ezért bármi néven 
nevezendő kártérítésben részesüljek. Közvetlen fóllebb- 
valóm azzal üti el egyszerűen a dolgot, hogy van egy
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legújabb ministeri rendelet, mely kimondja, hogy az 
erdőkárok ügyében tett utazások költségei csak abban 
az esetben fizetendők ki az azokban fáradozónak, ha 
azok a kárt tevő félen behajtattak, ez az állítólagos 
rendelet azonban eredetben, vagy másolatban, de még 
csak szóbélig sem lett közölve sem velem, sem pedig 
szomszédos kartársaimmal s igy annak létezésében ké
telkednünk kell.

Kérem ennek folytán a tekintetes szerkesztő urat, 
mint ki ügyeinknek fent és alant egyedüli elfogulat
lan szószólója, szíveskedjék fölvilágosítani arról, vájjon 
elöljárómnak ebben az esetben igazsága van-e,  vagy 
nincs és hogy egyáltalán létezik-e a hivatkozott minis
teri rendelet?

Szerény fölfogásom szerint egy ilyen rendelet ki
bocsátása valóságos abszurdum lenne, hivatva az er
dőőröket az erdőkárok följelentésétől visszariasztani, 
mert senki sem lesz hajlandó saját szerény fizetését 
megcsonkítani útiköltségek fedezésével abban az eset
ben, ha még csak kilátása sincs arra, hogy ezek 
részére megtéríttessenek, már pedig hogy utat, kivált 
hosszabat költség nélkül megtenni nem lehet, azt 
minden józan gondolkodású ember elismeri.

Vájjon abban az esetben, ha kárttevő vagyon
talan s ebből az okból szabadságvesztésre, elzárásra 
lesz büntetése átváltoztatva, ennek egy részét a föl
jelentő erdőőr lesz köteles leülni útiköltségeinek meg
térítése fejében ?

Kérem ügyemnek mielőbbi szives fölvilágositását 
s tisztelettel vagyok igaz hive

Névtelen följelentő.
* **

Panaszára egyelőre csak annyit jegyzünk meg, 
hogy olyan miniszteri rendelet, mint a melyet levelé
ben említ, egyáltalán nem létezik, mert a ministerium 
bolond gombák tenyésztésével nem foglalkozik, ez pedig 
nem lenne egyéb. Itt nincs egyéb tennivalója, mint a 
a tényállás fölsorolása mellett kérvényt nyújtani be 
fölöttes hatóságához útiköltségeinek utalványozása 
végett, ha pedig ez eredményre nem vezetne, akkor 
panaszával egyenesen a ministeriumhoz fordulni, hol 
sérelme biztos orvoslást, az Ön ellen jogtalanul eljáró 
közeg pedig megfelelő orrot nyerend. A dologgal külön
ben mint közérdekűvel jövő számunkban behatóbban is 
fogunk foglalkozni. S z e r k e s z t ő .

Különfélék.
Szem élyi h írek . A beszterczebányai m. kir. 

erdőigazgatóság kerületében előléptetve, illetve kine
vezve lettek: Gerlei Adolf és id. Medriczky János 
I. oszt. erdőőrök III. oszt. főerdóőrökké; Garzsik 
Gyula és Tsutlovszky Antal II. oszt. erdőőrök I. oszt. 
erdőőrökkó ; Chmelik András és Végh Kálmán III. oszt.

erdőőrök II. oszt. erdőőrökké; Belő István és Lörincz 
István IV. oszt. erdőőrök III. oszt. erdőőrökké; Hugyecz 
József napidijas felvigyázó IV. oszt. erdőörré es Szati- 
lek István h. erdőlegény III. oszt. erdőlegénynyé. — 
Gratulálunk!

Kérelem. E lapok szerkesztőjének egy jó vizsla 
kölyökre lenne szüksége, melyet maga szándékozik ido
mítani. Itt a vidéken ilyen nem kapható, fölkérem tehát 
barátaimat, kik ilyet adhatnának, hogy az ár megjelölése 
mellett erről értesíteni szíveskedjenek. Igényeimnek leg
jobban megfelelne a kisebb (angol) faj és a kölyök lehe
tőleg 3—4 hónapos legyen.

Erdész m ulatság. Örvendetes dolog, hogy er
dészeti altisztjeink mind sűrűbben kezdik ártatlan 
mulatságaikat a hasznossal egyesíteni s részben a már 
megalakult, részben pedig a megalakítandó segély
egyletek javára tánczvigalmakat rendeznek. Ujjabban 
az alábbi meghívót kaptuk:

Me g h í v ó :  A beszterczebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnak f.- garami erdészeti altiszti személyzete 
Miskolczy Jánosné Ő Nagysága védnöksége alatt 
1897. évi február hó 13-án a rezsőparti vendégfogadó 
helyiségeiben segélyegylete alapja javára zártkörű 
Tánczmulatságot rendez, melyre a czimzett urat és 
családját tisztettel meghívja a rendezőség. — Belépti- 
dij: személyjegy 1 írt., családjegy 2 frt. — Kezdete 
8 órakor.

V égzetes baleset. Az ausztriai Hütteldorfban 
történt a következő megrendítő eset: Schöpf korcs- 
márós vadászfegyverét oda adta 16 éves fiának, hogy 
tisztítsa ki. A fiú a'konyhába ment s mikor a fegyver 
tisztogatásához fogott, az egyik csőben feiejtett töl
tény elsült s a fiú anyját halálosan megsebesítette, 
úgy, hogy a szerencsétlen asszony, a család nagy két
ségbeesésére, másnap meghalt.

K iéheztette a fiát. Brünnhől távirják a kővet
kezőket: A csehországi Spalor községben egy Kraus 
nevű asszony mostoha fiát öt évig bezárva tartotta az 
istállóban s lassankint kiéheztette. Mikor az embertelen 
bánásmód napfényre jött, ápolás alá vették a szeren
csétlent, megmosdatták, felöltöztették, de az egészen 
elgyöngült fiú másnap meghalt. A bíróság elrendelte az 
exhumálást s megindította a vizsgálátot.

D isznótor csacsiból. Bácskában az idén rend
kívül divattá lett, szamarat vágni, disznó helyett. 
Ennek az oka abban keresendő, hogy az idén rend
kívül sok embernek a hizócskája elpusztult, pénzük 
meg nem volt hízót venni. így aztán kieszéltek, hogy 
kevés pénzből csacsit vesznek, kevés eleséggel felhiz
lalják és aztán leöiik. Amint mondják, a csacsi húsa 
rendkívül Ízletes, felfüstölve pedig tovább eltart, mint 
a disznóé. Haját, ha ugyan van rajta, kisütik zsírnak, 
az aprólékos húsból meg kolbászt, hurkát készítenek. 
Mikor a csacsiölés megtörtént, a gazda a szokásos disz-
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nótort is megtartja s ekkor az asztalra kerül finom 
csacsileves borssal, csacsicupák tormával, hurka, kol
bász, fehér pecsenye és pörcös pogácsa és ez mind a 
csacsi ízletes porczikáiból készül. Éjfélkor kitűnő ko
csonyát szolgálnak fel, mely a csacsi füleiből, lábacs
káiból és fejecskéjéből kerül ki. Másnap a szomszédok
nak is elküldik a szokásos kóstolót. Ez az egész csacsi- 
ság nem kerül többe, mint 10—12 írtba. Mert 5—6 
forintért lehet venni egy fülest, a meghizl altatása 
3—4 frtba kerül, levágása és feltakaritása is kitelik 
egy pengőből. Ép úgy vágják le, mint a tehenet. A 
bőre tiszta haszon, melyért 3—4 koronát ad a bőrkeres
kedő. Egy jó nagy csacsi 200—300 kilót nyom, ha ki- 
hizott. Ebben a télben az ó-becsei határban leg
kevesebb 20 csácsit öltek,

A  bratkoviczei huszárok m egkegyelm e- 
zése. A komáromi vár csillag börtönének ajtai meg
nyíltak a bratkoviczei huszárok előtt, a kik tudvalevő
leg Diószeghy őrmestert meggyilkolták s ezért közülök 
négyet a hadbíróság várfogsággal sújtott. Múlt hétfőn 
érkezett le a király kegyelmi irata, a mely a huszárok
nak szabadságát vissza adta. A négy huszárt ma már 
szabadlábra is helyezték s el is utaztak azonnal övé
ikhez. A bratkoviczei huszárokat a múlt év április 14-én 
szállították a komáromi vár börtönébe s azóta voltak 
a csillag-börtön lakói, mig ma már szabadon élvezhetik 
a szabadság levegőjét.

Az újságolvasó tragédiája. Azok, a kik csak 
az újságát politikai hirei iránt érdeklődnek s a napi 
egyéb szenzácziók fölött futólagosán siklanak tova, 
bizonyára fejcsóválva olvassák el az alábbi hirt. Bizony
bizony a „kis ember“-ke másképen olvassa azokat a 
hireket. Hogy lelkesül minden görögtüzön, hogy tud 
szomorkodni valami borzalmas véres tragédián! De a 
„kis ember* együttérzésének ily megrázó tragikuma, 
mint a minő itt alább foglaltatik,Á alig téveszti el majd 
megrendítő hatását még a blazirtabb újságolvasóra is. 
Bécs mellett, Hernalsban történt meg a tragikus eset 
König Ferencz, városi hivatalszolgával. Az újságban 
éppen arról a kettős rablógyilkosságról olvasott, a melyet 
Dolezal nemrégiben Bécsben elkövetett. A mikor arra a 
helyre ért, a hol a fiatal rablógyilkos nővére, bánatában 
bátyja rémtette miatt,megtört szívvel holtan összerogyott, 
Königre ez oly hatással volt, hogy hirtelen ő is össze
esett és szörnyet halt. Kezében görcsösen fogta az új
ságot s hüvelykujját akkor is az újságnak arra a helyére 
szorította. A szerencsétlent szélhüdésjérte s most hét kis 
gyermek maradt utána, kitéve a szegénységnek, a 
nyomorúságnak.

H alál a tem plom  küszöbén. Mehádián őszinte 
részvétet keltett gyertyaszentelő ünnepen Sztraky János 
plébános halála. Az ünnepi mise után kifelé ment a 
templomból, s a küszöbén egyszerre szivszélhüdés 
következtében összeroskadt és meghalt.

Pályázatok. Ajánlkozások.
P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l ás r a .

316/1806. érd, ügy. sz. Nógrád vármegye losonczi 
járásában egy kerületi erdőőri állomás betöltendő 
lévén, arra ezennel pályázat kihirdetetik.

Az állomás székhelye: Losonez.
Javadalmazás: 500 korona évi bér, 100 korona 

lakpénz és 100 korona utázási átalány.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 37. 

§-ában előirt minősítésüket ép és egészséges testal
katukat , jó látó és halló képességüket életkorukat 
illetőségüket és eddigi szolgálataikat, valamint a 
magyar nyelvnek szóban és Írásban, a tót nyelvnek 
legalább szóban való bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt kérvényüket Nógrád vármegye közigaz
gatási erdészeti bizottságánál B. - Gyarmaton f. évi 
február hó 15. - ig nyújtsák be ; megjegyeztetvén, 
hogy a kinevezendő erdőőr állomását azonnal elfog
lalni tartozik.

Kelt B.-Gyarmaton, Nógrád vármegye közigaz
gatási-bizottsága erdőügyi albizottságának 1897. évi 
január 15-óu tartott ülésében.

T ö r ö k
___________  alispán, elnök.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .
A  pécsi székesegyházi uradalom mánfai erdőgond- 

nokságában egy erdőőri állomás üresedett meg, melynek 
betöltésére ezennel pályázat hirdettetik.

Javadalmazás: 120 frt évi fizetés, lakás kerttel és 
istállóval, 12  poszonyi mérő búza, 12  poszonyi mérő rozs, 
20 ürköbméter hasábfa, 1  kát. hold szántóföld és egy 
kát. hold rét használata, 2 drb. tehén és 4 drb. sertésre 
legeltetési illetve makkoltatási jog, 18—20 frt jutalék 
és lődij.

Pályázók felhivatnak, hogy életkorukról, erkölcsi 
magaviseletükről, az erdőőri szakvizsga letételéről, ép, 
egészséges testalkatukról és eddigi szolgálatukról tanús
kodó bizonyítványukat legkésőbb f. é. márczius hó 1-ig 
alulírotthoz terjeszék be.

Erdőőri szakiskolát végzettek előnyben részesítettnek
Mánia, u. p. Magyar-Szék, 1897 évi január 6-án.

Kolozsváry Andor, 
urad főerdész.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .
Alulírott vasműtársaság Erdészeténél, Rima-Brézá 

lakhellyel egy erdőőri állás betöltendő. Ezen állomásra 
csakis nőtlen s erdőőri szakiskolát végzett egyének pályáz
hatnak, kik szép és gyors írással, s a rajzolásban némi 
jártasággal bírnak.

Ezen erdőőri állomással a következő járandóságok 
vannak egybekötve: 260 frt fizetés, külső munkálatoknál

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 151

50 kr. működési pótlék, téli és nyári öltözet kalappal, 
lakás és tűzifailletmény.

Az erdőtörvényben megszabott kellékeket bizonyít
ványokkal, életkorukat és illetőségüket anyakönyvi ki
vonattal, a magyar nyelvnek szóaan és írásban való tökéletes 
bírását okmányokkal igazoló sajátkezüleg irt folyamod
ványok, alulírott vasműtársaság Erdészetéhez f. évi február 
hó 15-ig betelj esztendők.

Rima-Brézó (Gömörm.) 1887 január 8.
A  rimamurány-salgó-tarjáni vasmű r.-t. erdészete.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l omás ra .
30/97. érd. biz. — Veszprém vármegye közigazgatási 

erdészeti bizottsága a devecseri járásban üredésben levő 
s 250 frt évi fizetéssel, 40 frt lakbérilletménynyel, 60 frt 
utazási és 2 fit irodaátalánynyal javadalmazott magyar 
polányi Il-od osztályú erdőőri állásra pályázatot hirdet, s 
felhívja a pályázni kívánókat, hogy kellőkép felszerelt 
pályázati kérvényeiket ezen bizottsághoz folyó évi márczius 
hó 1-ig nyújtsák be, mert az ezentúl érkezendő kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak.

Tudomására hozza a bizottság a pályázni óhajtók
nak azt is, hogy bővebb felvilágosítást Tatarek Kálmán 
vármegyei erdőgondnok veszprémi lakosnál nyerhetnek.

Kelt Veszprém vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottságának 1897. évi január hó 7-ik napján tartott 
üléséből. Véghely Dezső,

királyi tanácsos, alispán, 
a közigazgatási érd. biz. elnöke.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l o má s r a .
Szepes vármegye területén a szepesszombati m. 

kir. erdőgondnokság kerületében Poprád székhelyei 
rendszeresített erdőőri állomásra ezennel pályázat 
hirdetik. Ezen erdőőri állomással 480 korona évi 
fizetés, 120 korona utazási átalány és 80 korona 
lakbérilletmény van egybekötve.

Felhivatnak tehát pályázók, hogy az erdőtör
vény 37. §-ában előirt minősítésüket, ép és egész
séges testalkatukat, jó látó s halló képességüket, 
életkorukat, illetőségüket s eddigi szolgálatukat, vala
mint a magyar nyelvnek szóban és Írásban, a német 
és tót nyelvnek legalább szóban való bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt sajátkezüleg irt és alulírott 
bizottsághoz esimzett folyamodványokat a szepesszom
bati magy. kir. erdőgondnoksághoz f. évi február hó 
28-áig nyújtsák be, megjegyeztetvén, hogy a kinevezett 
erdőőr állomását legkésőbb április hó 1-én köteles 
elfoglalni.

Szepesvármegye köz. erdészeti bizottságától.
M a t t y a s o v s k y  J á n o s ,  

érd. biz elnök.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l omás ra .
Máramaros vármegyében Alsó-Visó közbirtokos

ságánál lemondás folytán egy erdővédi állás üresedésbe 
jött, ennek betöltésére ezennel pályázat nyittatik.

Évi járandóság 240 frt.
Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint a 

törvényszabta minősítést, eddigi szolgálatot, erős és 
ép testalkatot, különösen jó látó, halló és beszélő képes
ségüket orvosi bizonyitványnyal, valamint élet koruk 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonatot, to
vábbá a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban, 
a román nyelvnek szóban való bírását igazoló ok
mányokkal felszerelt kérvényüket legkésőbb f. év feb
ruár 15.-ig Zuszkó István közb. elnöknél. (F.-Visó 
Máramaros) nyújtsák be. Tekintve azt, hogy Máramaros 
vármegyében az erdőőri szabály-rendelet értelmében 
az összes községi és közb. erdővédeket egybe vonják, 
fizetésüket a vármegyei pénztár fogja fizetni és azon 
kívül előmenetel és fizetés felemelésre is számíthatnak,

F.-Visón, 1897. január 16.-án.
J u s z k ö  I s t v á n ,

közb. elnök.

Szerkesztői üzenetek.
V ö l g y e s i  u r n á k .  ígért közleményeit mindig szívesen 

fogadjuk s mielőbb kérjük.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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„FONCIERE" PESTI BIZTOSITO-INTÉZET
ALAPITTATÖTT 1864. BUDAPESTEN.

A lap tőkéje  4,000.000 koronára , b iz to síték a i pedig 22,000.000 k o ro n á ra  rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iz to s ítá s t: tűz, 
jég , szá llítm án y  és üveg ek en  eshető  tö ré sk áro k  ellen.

Különös gonddal ápolja az é le t és az em b ert é rhe tő  te s ti b a lese tek  elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  V. Sas-utcza 10. — A v e z é r ü g y -  
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ffiaiersdorf 3£enrií{ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

pSp-* legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterm m nak 1894 év i augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

ozégílnls. újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesitjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.

gS®** Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 
régi vevőinket félrevezetni

Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A
elsőrangú egyenruha készítő intézete.

Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 
A földmivelós m. kir. Ministerium szállítói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán

liMMWftáWWWTil
Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. F eb ru ár 14. 20-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á rak :

Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r nap

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

E rdőkárok m eggátlása.
Lapunk múlt számában levelet közöltünk, 

melyben egy kartársunk a fölött panaszkodik, 
hogy egy erdőkáreset tárgyalásához három Íz
ben kellett megjelennie s mindannyiszor 53 
kilométernyi utazást megtenni, mégis midőn 
ezekről az utazásokról összeállított utazási 
naplóját összeállította s abban törvényszabta 
költségeit fölszámította — ez a naplója daczára 
annak, hogy az erdőkárositóval szemben meg
állapítva lettek s az azokban mar asztal tatott is 
és daczára annak, hogy ezt a körülményt a 
főszolgabíró iratával beigazolta, elfogadva nem 
lett, nem pedig állítólag azért, mert egy leg
újabb ministeri rendelet kimondja, hogy az 
erdőkárok tárgyalásánál fölmerült utazási költ

ségek csak abban az esetben és akkor folyó
sítandók, midőn azok a marasztalt félen már 
be is hajtattak. Illető kartársunk erre nézve 
fölvilágositást kérvén, ezt röviden nyomban 
megadtuk, de egyúttal Ígéretet tettünk arra 
nézve is, hogy az ügygyei mint közérdekűvel 
bővebben is fogunk foglalkozni.

ígéretünknek megfelelendők ez alkalommal 
akarunk egyet-mást lapunk szűk keretéhez 
mérten elmondani.

Az erdészeti ügyekkel foglalkozók jól tud
ják azt, hogy az erdők nevelésénél, fönntar
tásánál mily nagy szerepet játszik az erdő- 
kárositások meggátlása. Hiába feszitjük meg 
minden erőnket az erdők ültetésénél, a kiül
tetett csemeték ápolásánál, ha akkor, midőn

t A r c z a .
------ 40f------

Egy álom mint házasság szerző.
— Irta; Kulcsár Pál. —

Elmerengve állok az alföld sikságán komor egy
hangúság fog körül; a meddig látnak szemeim a vég
telen rónán: puszta a föld. Búsan bámul föl a menny 
azúr boltjára, mintha átkot szórna a tájék gyermekeire; j 
mintha csak mondaná: letaroltátok ékességemet, az 
égbe törő tölgy óriásokat, most csak cseprentés takarja 
testemet.

Hajh! ezer évvel ez előtt, a mikor Áprád apátok 
e tájra jött új hazát keresni, másként volt itt még j 
minden; Szvatopluk népe meg tudta becsülni az erdőt, 
de a ti vandal őseitek, s ti magatok is csak dúlni pusz- j 
titani, rombolni tudtok.

A bércztetőn állok, tar vészes oldal fölött. Elborul 
szivem, lelkem a szomorú panoráma láttára; vad roman

tika ül mindenen a völgyölétől fel a csúcsig: vízmosá
sok, szakadások, bizarr, csaknem meg mászhatatlan 
szikla csoportok éles bordái állják utamat. Ha. trista 
volnék, öröm repesve kiálltanék fel: (meg feledkezve 
szét tépett ruhám, véresre horzsolt kezeim s térdeim
ről) jöttem, látok, élvezek! De én az erdők fia vagyok, 
az én sóvár szemeim miudenütt csak az erdőt keresik.

A mi erdőnket az állam vágatta ki; a vizöntötte 
el termőföldeinket, annak a szabályozásához tenger fát 
használtak fe l; telepítési czélból is terjedelmes állabo- 
kat vágtak ki elődeink s a melyik területről elpusztí
tották ők maguk, az elemi csapások vagy az állatok a 
fá t: ott mezőgazdaságot űznek, nem gondolnak a fel
újítással ; talán nem is lehetne ott már erdőt telepí
teni, — igy védekezik a sikvidék fia, ha korholod az 
erdőpusztitásért.

A hegyes vidék fia sem külömb.
— Az egyik dűlő állabát a havasról lerohanó 

hólavina rombolta le, a másikat a szélvész pusztította 
el, a harmadik hegyoldal fatömegét tűzvész emésztette
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154 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

már fölcseperedtek, további gondozásukat a jó 
Istenre bízzuk s magunk csak akkor nézünk 
az erdőnk felé, midőn oda vadászni megyünk. 
Az erdővédelem az erdőtenyésztésnek olyan 
kiegészítő részét képezi, mely nélkül ez el 
sem képzelhető.

Az erdőkárositás nemei kétfélék; egyfelől 
maga a természet támaszt a szegény fáknak 
ellenségeket részint a hernyók s más különféle 
férgek millióiban, részint a dúló förgetegekben 
és viharokban, másfelöl pedig maga az ember 
az, mely annak legnagyobb pusztítója. A ter
mészeti csapások elseje ellen maga a természet 
is segít megvédeni szép tulajdonunkat, kiren
delve mellénk a rovarpusztitő állatkák derék 
seregét, a másik ellen azonban védelem nincs, 
itt a segítség egyedül az Istennél van. Ezek a 
csapások azonban korán sem okoznak annyi kárt 
erdeinkben, mint a mennyit az emberek gonosz
sága okoz, ezzel szemben pedig egészen magunk
ra, saját emberségünkre, tetterőnkre vagyunk 
utatva.

Régebbi időkben hazánkban az erdő bitang- 
jószág volt, mellyel jóformán senki sem törő
dött, hanem abban mindenki szabadon, kénye- 
kedve szerint garázdálkodhatott. Ezt a szabad 
gazdálkodást az erdőtörvény sem tudta egy
szerre megszüntetni, mert a nép rósz szokása 
nem irtható ki oly könnyen; a természet külöm-

meg a negyedikét valami káros rovarfaj támadta meg: [ 
a fák elbetegesedtek, sinlésbe estek és — lassan ki- | 
haltak, .kidőltek, elpusztult az erdő, elsoványodott a 
talaj annyira, hogy a legjobb akarat mellett sem újít
ható föl — mondja alapos ravaszsággal. —

— Üres beszéd, — felel az erdők hive — csak 
akarni kell; az ész, erő és akarat mindent fölül halad. 
Nézzétek meg a szegedi pusztát, a hajdan futó homok
tól ékes sikon micsoda remek erdő áll, vagy pedig a 
horvát országi Karszt mészkő hegységet.

József császár idejében még nagy erdő területek 
voltak rajta, de vandal gazdálkodás elősegítve a bórá
tól mondhatni tönkre tette a gyönyörű állabokat.

1878-ban aztán a Karst beerdősitési felügyelőség 
véget vetett az erdő pusztításnak s azóta több mint 
30.000 khold oly területet erdősittetett be, mely úgy 
szólva csak kopasz mész szirtekből állt.

A ti folyóitok kiszáradtak, burján lepi medrüket.
Szántó földjeitek termékellenek, tantaluszi szom- 

jal várják az esőt.

ben is nagyobb mértékben plántálta az emberbe 
a rósz, mint a jó iránt való hajlandóságot. A 
tiltott gyümölcs már a paradicsomban is édesebb 
volt és az ma is.

A fatolvajok, tilosban legeltetők faja szívós 
életű; nemzedékek halnak el, uj nemzedékek 
keletkeznek, az erdőkárositók serege nem 
pusztul.

Az erdők védelméről az 1879 évi erdőtör
vény kétfélekép igyekezett gondoskodni: részben 
megfelelő védő személyzet fölállítása, részben 
pedig a károsítás megtorlása által.

A két módszer csak részben vált be, minek 
oka leginkább abban rejlik, hogy a törvény nem 
lett olyan szigorúsággal végrehajtva, mint a 
hogy azt fontossága és életbe vágó volta meg
kívánná.

A védszemélyzet még most is, midőn a 
törvény meghozatala óta majdnem két évtized 
röpült el fejünk fölött, sok helyütt olyan elemek
ből áll, hogy talán inkább czimborái az erdő- 
kárositóknak, mintsem ellenőrzői, a közigazgatá
si hatóságok pedig olyan lanyhán veszik az 
erdőkárok ügyét, hogy nem csoda, hogy ezek 
inkább szaporodnak, mintsem hogy apadnának. 
Ezen ugyan alig lehet csodálkoznunk, mert is
meretes tény, hogy némely vidéken az erdő
károk tárgyalása lelkiismeretesen véghez vive 
annyi munkával jár, hogy azt a közigazgatás

Az is ha nagy ritkáu végigszalad felettük, égő- 
szomjuságukat még inkább fokozza. Ha egy vándor 
madár csapat elvonul határotok felett fáradtan, tikkad- 
tan, hiába keres erdőt, bokrot. Le se száll a légből, 
tovább repül, hol boldogabb hazára talál, a hol nem 
merednek tar rögök az égnek, mint tináiatok.

Alig van szélcsöndes napotok. Örökké sivit, dudol 
ijesztő melódiákat a szelek urának fíolosznak ének
kara. Egy pár tüske bokor és katáng kóró imbolyog 
nagy szomorúan az erdőtök helyén. Bús enyészet de
reng a hajdani virányon; az ember rideg, fásult önző 
lett tulságig viszi a kapzsi önérdeket. A mi kevés er
dőt még hagytak elődeitek azt ti kíméletlenül irtjátok, 
tarra vágjátok. A jelennek éltek mit a jövő nektek?!

Nem veszitek észre, mennyire szaporodtok. Ki
aknázzátok a föld kincseit, termőerejét. Bogáneskórót 
fog az teremni elvégre. Késő unokáitok sirhalmotok- 
nál állva rá borul fejfáitokra, s megátkozva azt a rut 
korszakot, melynek népe csak önérdeket hajhászott.

Busán, lehorgasztott fővel áll előttem a rónaság
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egyéb teendőivel is meg terhelt tisztviselő még 
a legjobb akarat mellett sem képes végezni.

Szerény véleményünk szerint ott, hol nagy 
erdőségeink vannak és a nép nagy mértékben 
rabja az erdőkárositás szenvedélyének, a szol- 
gabirói hivataloknál egy teljesen elkülönített 
állást kellene szervezni, melynek közege tisztán 
csak az erdőkárok tárgyalásával foglalkoznék, 
másrészt pedig a védszemélyzetre is buzditóan 
kellene hatni az erdőkárok fölfedezésére nézve.

Az olyan eljárás, hogy valakinek keser
vesen kiérdemelt csekély útiköltségét, ha nem 
is mindenkorra, de csak hosszabb időre is el
vonjuk, nem vehető buzditónak, sőt az illetőre 
elkedvetlenitőleg hat s jövőre bizonj csak az 
olyan esetet fogja följelenteni, a melynek föl
jelentése alól ki nem bújhat. A szabályok 
ennél az esetnél határozottak s teljesen ellene 
szólnak az ilyen eljárásnak, mert azt mondják, 
hogy az erdőkártárgyalásoknál fölmerült úti
költségek (a kincstári szolgálatot értjük) minden 
esetben megtérítendők, csak akkor nincs 
jogosítva az erdőőr ilyeneket fölszámítani, ha 
a tárgyalás helye lakhelyétől 4 kilométernél 
kisebb távolságban van.

Mi ugyan ezt az utolsó határozmányt sem 
tartjuk helyesnek, nem jogosnak, sőt szük
ségesnek látnok kimondását annak, hogy a 
följelentő és tárgyaláson megjelenő napidija
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minden esetben, még akkor is kifizettessék, ha 
a tárgyalási székhely és saját lakása ugyanegy 
helyen van, mert a tárgyalási költségek meg 
nem ítélése vagy részben való apasztása nem 
czélszerü mód arra, hogy a tettes jövőre nézve 
gonosz mesterségétől elriasztassék.

Ezen kívül föltétlenül szükségesnek tart
juk, hogy az erdőkárok után befolyt térit- 
mények bizonyos része a földeritőnek jutalomkép 
kiadassák. Egyes uradalmak ezt a dicséretes 
szokást már régóta követik s bizonyára nem 
volt okuk megbánni, mert ez által alkalmazott
jaik annál nagyobb ösztönt éreznek az erdő- 
kárositók üldözésére, másrészt csak jogos és 
méltányos, hogy az erdőőr azért a foglalkozásért, 
melynél életét, egészségét leginkább koezkáz- 
tatja, még külön jutalomban is részesittessék.

Az erdőkárositások megtorlására vonatkozó 
törvényt is szigorítani kellene. Az erdő meg
károsítása nem egyéb közönséges lopásnál, 
mégis itt némely károsító, sőt mondhatni azok 
legtöbbje majdnem szárazán menekül. A szegény
ségi bizonyítványok annyira gyakoriak, hogy az 
embernek szinte kedve kerekednék néha hiteles
ségükben is kételkedni, az ezek folytán pénz- 
büntetést helyettesítő fogház és abban való el
bánás oly annyira csekély mértékre van szabva, 
hogy a rendesen csekély műveltséggel biró go
nosztevők ezt számba sem veszik.

és a hegyvidék fia, mint a tetten kapott tolvaj, egyik 
sem mer szemeim közé nézni —• Lássátok, — szólok 
újra — pedig még nem mondtam el mindent; arról 
hallgattam eddig, mily nagy kincs fekszik az erdőkben. 
Az államháztartás egyik legjövedelmezőbb forrását az 
erdők képezik, s a kinek csak kis józan esze van, 
beláthatja, mily nagy befolyással vannak az erdők az 
egyes vidék kiimájára, a föld termőképességére, a 
lakosok kedélyhangulatára és a mi talán legfőbb a 
magam fajtaembernél: százaknak nyújt kereseti for
rást, ad kenyeret. —

A két alak még pár pillanatig ott állt előttem, de 
egyszerre csak eltűntek, mint valami látomány, valami 
tálvilági szellemek.

Megdőrzsölöm szemeimetkörültekintek, hogy job
ban lássak. Valami különös zsibbadás járta át egész 
valómát, egy meg magyarázhatatlan érzés — melyet 
az álom és ébredés közt érzünk — nagyot ásítottam 
és — íölébredtem.

— Álom volt — e ez, vagy való ? kérdeztem ön
magámtól.

— Álom, de a valóságnak élethü tükre. •
*

Gúnyos pillantásokat vet az öreg nap le reám, 
pirulok önmagam előtt, öl a méreg, bosszaukodom pe- 
chem felett. Hogy is ne.

Előttem a gyepen egy gilitze tüske ágra szúrva 
ékeskedik az én szegénységi bizonyítványomon, egy 
papír lapocskán e pár szó: „Miért nem irta meg, hogy 
a találka Morpheus birodalmába szól?

Ha másnak — légy-ott — ot ad, ne aludjék". 
Órákig ülök ugyan azon helyen, hátamat neki vetem 
az egyik korhadó tuskónak.

Bámulok magam elé. Bamba tekintettel nézem a 
közeli országúton döczögö paraszt szekereket s a völgy 
ölében fekvő kis falut.

Sovány, nagy pénteki a talaj, élet erejét kilú
gozta az eső, kiégette a napsugár; egy pár tuskó 
maradt meg jeléül a hajdani erdőnek; mint valami 
bús temető fej fái bámészkodnak. Némelyiknek 4—5
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Sorolják csak be az erdőkárositás minden 
nemét a büntető codexbe s bizzák a rendes bíró
ságok itélkezérére, meglássuk, hogy mily roha
mosan fog a fatolvajok serege apadni s mily 
szépen fognak erdeink rövid idő folytán föl
virágozni !

LEVELEZÉS.
Buziás, 1897. február 8.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az elmúlt vadászati idény végén érdekes vadászat 

volt a nagykőveresi közalapítványi erdőgondnokság bérbe 
adott vadászterületén, annyira érdekes, hogy nem áll
hatom meg annak becses lapjában való megismertetését 

Megjegyezendő, hogy a vadászatot tulajdonképpen 
Ambrózy báró bérli, de magának csupán a szalonka 
vadászatot tartja fenn, egyébb hasznos vadakra nézve 
azt a t.-rékasi járás főszolgabirája- Janovics ur gyakorolja; 
kártékony és ragadozó vadak pusztításával senki sem 
törődik; ezek szaporodása a jó természetre van bízva, 
pedig a hasznos vad pusztításának okából nem ártana 
ezeket pusztítani, no meg a védszemélyzetnek is jól es
nék hébe-korba egy kis lődij által elért mellék jövedelem.

De hát nem ezekről akarok ée itt tárgyalni, hanem 
a megejtett vadászatról, melyre egy csapat Nimród 
vonult ki, kiknek neveit neveit említeni nem akarom, 
vagy talán nem is tndnám, mert a vadászat lefolyását 
magam is más, bár teljes hitelt érdemlő egyéntől hal
lottam. A  vadászat teljes rendben folyt mindaddig, mig i 
a puskások által elállott nyiladékon a t. rékasi csendőr
parancsnok egy csendőrrel egyetemben meg nem jelent. 
A  vadászati jegyek előmutatására való fölhívás a társaság

egy részénél nagy confuziót csinált s mindjárt az első 
puskás csak a fegyveradó igazolványt tudta fölmutatni, 
de nem a vadászati jegyet, A  többieknél — természe
tesen csak azoknál, kik el nem illantak, már rendben volt 
a kívánt passzus. A  gonosz fáma ugyanis azt hireszteli, 
hogy a mint a csendőrök szuronyai a nyiladékon meg
villantak, két híres Nimród azonnal kereket oldott és »ill 
a berek — neki iramodott a következő hajtások területé
nek s a csenaőrök nem csekély kárára ügyesen elinalt.

Az igy megzavart vadászat eredménye azután nem 
volt valami örvendetes, mert összesen csak két nyúl és egy 
róka került terítékre.

Milyen jó volna, ha csendőrségünk másutt is hason
lóan buzgólkodnék s nem restelné fáradságát néha a va
dász urak után nézni! A  vasárnapi és lesi puskások száma 
mihamar megfogyatkoznék s a vadak közül is több lenne 
agyon — mint meglőve.

Kartársi üdvözlettel

Ma á r  K á r o l y  
m. kir. közalap, erdőőr.

Tánezmulatság.
Az nngvári m. kir. főerdőhivatalhoz tartozó erdé

szeti altisztek által a létesítendő „országos erdészeti 
altiszti segélyegylet” alapja javára Pereesényben január 
hó 16-án rendezett tánzmulatság várakozáson felül si
került; a Denk féle vendéglő ez alkalomra fenyő gá
lyákkal és vadászati tárgyakkal díszített és villamos 
fénnyel világított tánczterme részben Ungvár, de külö
nösen a felvidék intelligencziája részvétele mellett 
díszes közönséggel teljesen megtelt, szép összeget jutr- 
tatva egyszersmind a létesítendő segély egylet alapjának-

méter a kerülete bizonyságául a hajdani telvény dús í 
talajnak.

Ki vágták, elpusztították az erdőt, örömére a 
falusi pásztoroknak, kik oszt’ szabadon legeltették a 
nyájat minden felé. Később a felcseperedett sarj haj
tásokat is kivagdalták annyira, hogy ma nap már, tüzelő 
fa hiún a korhadt tuskót és gyökereket irtanák, ha nem 
alkalmatlankodna útjukban mindig az — erdész.

Mondogatja is a község politikusabb eleme, hogy 
mi köze az államnak az ő területükhöz; micsoda jogon 
veszi kezelés alá az ő birtokukat, a mikor az egész falu 
nagy és apró marhájának éppen alkalmas legelő helyet 
adott az a „tüske domb.”

Rájuk küldenek egy pár jött — ment embert, a 
kik se szó se beszéd, csak neki látnak és beültettetik a 
földjüket mindenféle csenevész fácskával s hozzá még 
ott őrzik éjjel-nappal, mint ha a Dárius kincsét rejtették 
volna abba a „Tüske dombba” ; no meg hát úgy sugva- 
bugva olyas valami is jár szájrúl-szájra különösen a 
nőnem asszonyok, Katitzák, Örzsék és Juliskák között,

hogy az ifjú erdész úr olykor-olykor kettesdibe sétál az 
erdész kisasszonnyal az erdőbe. Ott találkoznak rende
sen a Tüskedomb aljában. Nem jó vége lesz ennek. . .

Az öreg erdész ur áldott jó ember, hogy az Isten 
áldja meg még a haló porában is, otthon skribál, csak 
nagy ritkán néz ki, hanem az a csélcsap ifjú ur egyre 
mászkál, mintha betegsége lene a járás. Nem hajthatja 
be az ember még csak egy ugrás nyira se a tehénkéjét, 
vagy egyébb lábas jószágát a fácskák közé, már is ott 
van és kész a baj. Pedig az a jámhor pára, vagy a fia 
borjú alig tenne kárt: ki hajt az a fa másik évre úgy 
is. No meg hát sokszor nem akarva betéved a jószág 
az erdőbe. Künn van az eihber a szántóföldjin, etet vagy 
itat, a virgoncz állat félre rúg, vagy előre döf és neki 
szökik a zöldnek. Mohó étvágygyal falja a gyenge leve
lest, a nyála elfolyik, olyan jól esik a nedv dús növény. 
Gyönyörűség nézni az ilyen jelenetet.

Csak az a fiatal erdész ur ne volna! Olyan ártat
lanul köszön mindenkinek, úgy eldiskurál, hogy szinte 
fiává fogadná az ember; úgy elkérdezősködik, és ha
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A mulatságon mindvégig a legkedélyesebb hangulat 
uralkodott s az reggeli 6 óra körül — az Ungvár felé 
induló vonat idejekor — ért véget, kellemes emlékeket 
keltve és hagyva mindazokban, kik ez alkalommal 
összejöttek. A megtartott tánczmulatság bevétele: 
belépő dijakból 96 frt. 58 kr, felülfizetésekből 34 frt. 
54 kr., a belépő jegyek megváltásából 82 frt. 38 kr., 
összesen 213 frt. 50 kr. „Kiadás: zene, nyomda, — 
díszítési, — s egyéb más költségért 52 frt 21 kr., s 
igy a tiszta jövedelem 161 frt. 29 kr. a miért is az 
erdészeti altisztek hálás köszönetét mondanak mind
azoknak, a kik mind erkölcsileg, mind pedig anyagilag 
hozzájárultak a tánczmulatság sikeréhez: igy különösen 
a Bautlin-féla vegyi gyárak igazgatóságának szives 
előzékenységéért és a díjtalan villamos világításért, 
valamint Denk Ödön vendéglős urnák, a ki — tekin
tettel a jótékony czélra — a táncztermet szintén díj
talanul bocsátá rendelkezésre.

F e l ü l f i z e t é s e k :  Dobránszky Ferencz 50 kr. 
Elvert József 50 kr. Gaiotto Francziszkó 1 frt Dr. Gu- 
lácsy Árpád 50 kr. Hegedűs Bertalan 50 kr. Hoch- 
stetter Henrik lovag 4 írt., ifj. Kárpa István 50 kr. 
Kaszaby János 1 frt Láhner Ede 50 kr. Láhner Lajos 
1 frt. Leck Lajos 1 frt 50 kr. Lehoczky Aladár 1 frt 
Lindenmayer Frigyes 1 frt. Magdó Márten 4 frt 04 kr. 
Nagy Aladár 1 frt, Német Lajos 1 frt. Nyiredy János 
50 kr., Öze Imre 50 kr. Peterczky János 1 frt 50 kr. 
Rezy Vilmos 50 kr. Rónai Antal főerdész 2 frt. Schank- 
ner Antal 50 kr. Schönwiesner Aladár 1 frt 50 kr. 
Sponták Mihály 1 frt. Stimpel Ede 50 kr. Szomory 
János 50 kr. Sztanek Gyula 50 kr. Svenda László 2 
frt. 50 kr. Weisz Ferencz 1 frt. Wesener Bertalan 2 
frt. összesen 34 frt. 54 kr.

Jegyeiket megváltották: Ajtay János 2 frt Dr.

Bautlin A. 25 frt. Dr. Bene Sándor 2 frt. Cornidesz 
György 2 frt. Döry József 1 frt. Gajdos István 1 frt. 
96 kr. ifj. Choma János 1 frt. Kállay Mihály 1 frt. idb. 
Kárpa István 1 frt. Kelen Gyula 1 frt. 50 kr. Dr. Kere
kes István 1 frt Klaudinyi Kálmán 1 frt Kmetonyi Emil 
1 frt. Kolossy Béla 1 frt. Laukó Sándor 1 frt. Mittelmann 
Abrahám 2 frt. Mitttelmann Mihály 2 frt Nemes Béla 1 
frt. Okolicsny János 1 frt. Pásztor Bertalan 1 frt. Po
gány Jenő 1 frt. Pólányi Lajos 1 frt Ptacsek János 1 frt 
42 kr. Radó Pál 1 frt Reizman Hermán Kis-Várda 5 frt. 
Rejtő Adolf 1 frt. Rochlitz Nándor 2 frt. Rónay Antal 
m. kir. főerdőtanácsos 5 frt. Rózsay Rezső 1 frt. Sziklay 
Lajos 2 frt. Szélárd Károly 5 frt. Szuszta János 1 frt. 
Takács Miklós 1 frt. Tamássy József 1 frt. Tóth Károly 
1 frt. 50 kr. Zachár Jakab 2 frt. összesen 82 frt. 38 kr.

A fent említett tiszta jövedelem, valamint a meg
előző énekben befolyt pénzösszeg a kamatokkal együtt 
jelenleg 400 frt. 53 krt. tesz ki, a mely összeg gyümöl- 
esözés végett továbbra is az ungvári takarékpénztárá
ban marad.

Különfélék.
Kérelem. Daczára annak, hogy lapunk második 

évnegyedének is már a második felébe léptünk, még 
mindig százakra megy azok száma, kik az újévtől fo
lyó évre járó előfizetéseiket nem küldték be, sőt nagyon 
soknak még múlt évi hátraléka is fönnáll. Lapunk 
kiadásai költsége hetenkint 35—40 frta rúg s ezt a 
nagy összeget csak úgy viselhetjük, ha olvasó közön
ségünk is fizetési kötelezettségének pontosan megfelel. 
Felkérjük ennélfogva összes hátralékban lévő barátain
kat, hogy az előfizetési dijakat még e hó folyamán 
beküldeni szíveskedjenek.

csak egy makula kárban leli az embert, már elfelejt 
mindent, beírja az esetet és csak kapja az ember ahosz- 
szu levelet; tessék osztán fizetni. Furcsa barátság.

Késő este sompolyogtam be a faluba, nagy kerülő 
utat téve lakásomhoz.

Resteltem ezt a felsülést, bosszantott az is, a 
minek külömben örültem, t. i . : hogy ideálommal át- 
ellenben lakom. Útközbe elgondolkodtam a felett, hogy 
is tudtam én elaludni ?

Hát biz úgy volt, hogy leültem a puha fűre, s 
szerelmes szivem teljes hevével kezdtem építeni a lég
várakat.

Két év múlva megkérem s ha Isten és az apja 
úgy akarja — egymásé leszünk.

Meghúzódunk kis fészkünkben kettecskén egy 
boldog csalódott alkotva. Óh micsoda rózsaszínű élet, 
micsoda boldogság lesz az. Kéj, mámor járta át egész 
valómat. És a kaleidoszkóp csak forgott tovább a leg- 
tarkabarkább szinü, a legigézőbb képeket varázsolva 
elém.

A bájos feleség, a csacska kicsikék futnak majd 
elibem, ha fáradtan térek haza terhes szolgálatomból.

A hü nő megtörli izzadt homlokomat, s egy hosz- 
szu forró csókkal frisiti fel kiszáradt ajkamat. Átölel- 
liliom karjaival, gyöngéden vonja keblére fejemet és 
én a hetedik égben képzelem magam.

Ábrándozásomban észre sem vettem, hogy a jú
liusi nap egyenesen reám löveli tüzsugarait, mert ha 
ez megtörténik, okvetlen reá kellett volna jönnöm, 
hogy a szépen szőtt terv alig lehet más fántásiánál, 
mert a papa előtt még csak szólani sem lehet a kis 
lányhoz, úgy őrzi, mint őrzötték hajdan az arany 
gyapjat.

Az afrikai forroságtól elkábult fejemet egy na
gyobbacska csemete árnyékába hajtva, zsebórámat foly
ton nézegetve vártam.

A kitűzött idő csiga lassúsággal közelgett s a 
várva várt nem mutatta magát. Szemeimet behunytam, 
s úgy próbáltam álmodozni a jövőről. Csak hogy mint 
később bosszúsan kellett konstatálnom, álmodozás he
lyett elaludtam.
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Személyi hirek: Az ungvári m. ki föerdőhivatal 
altiszti személyzetének állományában előléptetve lettek: 
II. oszt. erdőó'rré: ifj. Gajdos István III. oszt. m. kir. 
erdőőr; III. oszt. erdőőrökké: Jákim István, Leck Lajos, 
Láhner Ede és Horny Gusztáv, IV. oszt. m. kir. erdőőrök; 
és III. oszt faraktárörré: Sztrileczky János IV. oszt. m. 
kir. faraktárör. Gratulálunk!

Mennyibe kerülnek a vadállatok. Hagen- 
beck Károly, az ismert állatserglet-tulajdonos Hamburgban 
nemrég több megszeliditett vadállatot kínált eladásra. 
Volt ott többek között egy állatcsoport: három oroszlán, 
két tigris, két leopárd, egy jegesmedve és négy kutya. 
Ezek úgy egymáshoz szoktak, hogy együtt is kellett 
őket eladni. 40.000 márkáért vették meg őket. Egy másik 
állatksoportért, a mely öt oroszlánból és három tigrisből 
állott, 55.000 márkát adtak. 10.000 márka volt az ára 
egy olyan tigrisnek, a mely egy lovon ülve lovagolt, mig 
egy kutya nyomon kisérta, (a ló és a kutya ára is bele 
volt számítva a vételárba), öt igen szépen idomított 
állatot kínáltak 15  000 márkáért, még pedig egy elefántot, 
a melyen egy oroszlán lovagolt, kísértében volt pedig 
egy ló meg két pávián. Azonkívül eladtak még nehány 
idomitatlan állatot: egy elefántértéke négy- és nyolczezer 
márka közt váltakozott. Egy hathónapos vízilovat 8000 
márkáért vettek meg. Tigrisért 2000—5000 márkát adtak, 
mig az oroszlánt csak 1600 márkával fizették meg.

Veszélyes medvevadászat. A nagyváradi gör. 
kát, püspöki uradalom meziádi erdejében egy jókora medve 
többször megdézsmálta az ottani erdőszolga juhait, miért 
is ő a kerület derék erdőőre Oláh Ferencz kíséretében 
nyomozására indult, de eredménytelenül. Az erdőőr m. 
év december 24-én berándult Belényesre s ekkor a szolga 
maga follytatta a nyomozást s fáradozását siker koronázta.

Két paraszt puskást véve magához, a fölfedezett nyomokon 
ment a maczkó rejtekéig s azt kutyájával kizavartatta, 
de vesztére, mert a kirohanó vad úgy oldalba verte, hogy 
derekán veszélyes törést szenvedett, azonban a medve sem 
menekült meg, mert két jól irányzott lövés kioltotta életét

Tizenkét milliárd újság naponkint. Ez egy 
angol statisztikának eredménye. Hogy ennek az óriás 
papirostömegnek a terjedelméről némi fogalmat adjunk, 
hadd álljon itt néhány szám. A  világon naponkint 
megjelenő újságok elégségesek lennének arra, hogy 30.000 
négyszögkilométert befödjenek. Ha ezt a sok újságot 
mind egyetlen rotációs gépen akarnák nyomtatni, úgy 
háromszázharmínc esztendő telnék b,eie, a mig az összes 
számokat kinyomtatnák. Egymás főié rakva nyolcvan 
kilométer magasságot érnének el és ha meggondoljuk, 
hogy mindegyik újságolvasó naponkint csak öt perczet 
szentel újságának, úgy a naponkint megjelenő újságok 
olvasására szánt idő körülbelül százezer esztendőnek 
felel meg.

A leggazdagabb ember. Természetes, hogy 
ezt nem nálunk, hanem Amerikában kell keresnünk, hol a 
miliomosok úgy nőnek, mint a gomba. A  miliomos neve 
kiről írunk, Rockefeller. Ez megalapította a »Standard 
bili Companyc társaságot s csak ettől magától óránkint 
3800 frt hasznot húz; más társaságoknál ugyanennyit kap. 
Egy napi jövedelme 182000, egy évi pedig 66 millió 
576000 forint. Ha minden évben 60 pmbert tenne millio
mossá, még mindig maranda 576000 forint tiszta jövedelme 
a miből pedig elég tisztességesen lehetne megélni, de hát 
ő nem nagy barátja a szegényeknek, mert például öcs- 
csével, ki pedig nem is egészen koldus, mert évenkint annak 
is van vagy 30 milió forint jövedelme, szegénysége miatt 
szóba sem áll.

Nem is az utcza ajtón, de a kert kerítésen dob
tam át magam. Minden nagyobb feltűnés nélkül érve 
szobámba ledobtam a puskát, táskát és kulacsot egy 
sarokba s az asztalhoz lépek.

Hát mint látok ? Egy rózsaszinü levélke gondosan 
leragasztva liszt péppel, rajt’ az ideálom kedves voná
saival irt czimem. —

Lázas izgatottsággal bontom fel, ujjaim remegtek 
mint a haldoklóé, midőn végrendeletét Írja alá. Össze
vissza téptem a drága papír lapocskát, siettemben, 
s csak hosszas kínlódás után, az egyes darabkákat 
egymáshoz illesztve jutottam annyira, hogy elolvas
hattam.

Hanem forogni kezdett velem a világ, a mint az 
én angyal szelíd princzipálisom Írását fölösmertem, 
mert hát ő irta ezt a furcsa epistolát.

Szórol-szóra igy hangzott az:
„Tisztelt uram!
Mint apa, mint főnöke s mint ember szólok ön

höz, ne vegye tehát rósz néven, hogy soraimmal al

kalmatlankodom.
A véletlen épp akkor vitt a „Tüskedomb“ aljá

ba, midőn ön boldog álmát aludva őrködött ott pago
nyára s ön mellett egy papír lapocska elárulta azt, 
hogy leányom kis idővel az előtt ott volt.

Vétett ön — s persze lányom is — házam jó 
hírneve ellen; vétett ön szolgálata ellen is s e kettős 
hibája arra ösztönöz, hogy szerelmes szivének én ad
jam meg — lányommal egyetértve — az utolsó tőr- 
dőfést: kérje meg, s bírja őt ha úgy akarja.

Üdvözlettel:
F a r a g ó  Döme"

Két év helyett két hó múlva egymásé lettünk. 
A lakzin az öröm apa az én princzipálisom igy köszön
tött tői :

„Fiam! a mi boldogságot önmagámnak óhajtok, 
ugyan azt kívánom nektek: csak teljesült reményeitek 
legyenek hosszú élteteken át s bár egy álom lett há
zasság szerződ, jegyezd meg, hogy ha még egyszer al
va kaplak pagonyodban, egy forinttal szaporítod az 
országos erdei alapot.
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Drág élet. A. Transvaalí köztársaságban elég drága I 
az élet. Egy pohárka konyak vagy köményes ára 2 márka j 
( 1  m árka~60 kr.), egy szivar 1  márka, havanna szivarok- j 
ért 2, 3, 4 sőt 5 márkát is fizetnek. Egy üveg burgundi 
bor 20, egy üveg sampányi 30 márka. Rézpénzük nincs, 
a legkisebb pénznem a mi 15  krajczárunknak felel meg. 
A  bányászok napi keresete 20—25 márka, kömivesek, 
asztalosok, kovácsok, lakatosok 80 márkát is keresnek 
naponkint. Vendéglőkben egynapi lakás és élelmezés le
galább 20 márkára rúg. Cselédek bére élelmen és ruhán j 
kívül hetenkint 20 márka. Mind e mellett valódi jólét j 
uralkodik.

A kis lutri eltörlése. A kis lutrit, a szegény 
népnek ezt a pióczáját végre el fogják törülni. Az erre 
vonatkozó törvényjavaslat már az országházban van s nem 
kételkedhetünk benne, hogy egyhangúlag lesz elfogadva, j 
A  kis lutri helyébe oszálysorsjáték lép, melynél a ki
bocsátott sorsjegyek felére esik nyeremény s igy a nyerés 
esélyei kedvezőek. Az uj rend f. év augusztus 1-jén lép 
életbe.

A bratkoviczi huszárok. A fővárosi lapok 
hirei nyomán múlt számunkban közöltük volt, hogy a 
bratkoviczi huszárok, kik őrmesterüket kaszabolták össze s 
ezért hosszú várfogságra lettek ítélve, legfelsőbb kegyelem 
folytán fogságukból, a komáromi kazamátákból kiszaba
dultak. Újabb értesülésünk szerint ez a hir nem felel meg 
a valóságnak.

A lavina pusztítása. Déváról írják: A Retyezát
hegység sereti hasadékaiban közelebbről a Kenderessy 
Árpád birtokos fűrésztelepén dolgozó munkásokat a hó
lavina kunyhóstól a völgybe sodorta. Nagy bajjal sikerült 
őket a roppant hótömegből kiásni, de kettő közülük meg
halt, tizennégyen pedig sérülést szenvedtek. — Petrozsény 
vidékén a Suriány havasaiban is támasztott lavinákat az 
enyhe szélfuvás. •—- Chamberyből távirják: Egy csapa
alpesi vadászt a Traversette hágónál egy lavina a mély
ségbe rántott. Három ember meghalt, többen megsebet 
sültek-

Szerkesztői üzenetek.
U .K .u r n a k  N. - Z s á m. A küdöttért szívélyes köszönet. 

Az ígért hosszabb dolgozatot szívesen veszem s természetes, 
hogy esetleg némi módosítással közlöm. Ezért semmi díj sem 
jár, mi örvendünk, ha kartársaink igyekezetét látjuk és szívesen 
válaljuk el a simítás nem könnyű mesterségét.

B. P. u r n á k  N. - M a r os. Fenti üzenet részben Önnek 
is szó i; a dolgozatokat szívesen látjuk és várjuk.

M. Gr y. u r n á k  J á g e r e s á r d a .  A beküldött dol
gozatot köszönjük; jövő számunk részére tartottuk fönn.

Pályázatok. Ajánlkozások.
Vizsgázott, nem koros erdőőr április elsejére keres

tetik. Javadalmazás 50 frt készpénz; 16  mérő rozs, 8 
mérő búza, 8 mérő árpa, 15  métermázsa csöves tengeri, 
1000 Dől földilletmény, 4 szarvasmarha, 4 göbe tartás, 
szabad lakás és tiizelőfa. Kérvények bizonyítvány máso
latokkal jHerczegi főbérnökség, Miklósvár u. p. Tamási 
Tolna megye« czimén küldendők.

Az egri főkáptalani erdőhivatalnál április elsejével 
egy IÍI-ad osztályú erdőőri állomás betöltendő. Kér
vények teljes felszereléssel megnevezett hivatalhoz »S.- 
Várkony, u. p. Ózd« (Heves megye) intézendők.

A nagyköveresi vallásalap uradalmi jerszegi er
dőgondnoksághoz tartozó kétszáznegyven forint évi 
készpénzfizetés, tizenhét ürköbméter I. osztályú 
kemény dorong tűzifa, két hold föld és állományszerü 
legelő illetmény, valamint természetbeni lakás élveze
tével összekötött vermes-perczugászkai erdőőri állomás 
betöltésére pályázat hirdetik.

Pályázatok felhivatnak, hogy az 1879. t.-cz. 37-ik 
§-ában követelt szakképzetségüket, a közalapok szol
szolgálatába ujonan belépni kivánók pedig ezenkívül 
erős, ép testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és 
halló képességüket megyei főorvos vagy honvédorvos 
által kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a hivatalos 
magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes, a 
román nyelvnek a szolgálatban megkívánt szóban való 
bírását igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket f. 
évi márezius hó 15-éig az alulírott erdőgondnokságnál 
p. h. Jerszeg (Krassó-Szörénymegye) nyújtsák be. Kelt 
Jerszegen, 1897. évi január hó 23-án. M. kir. közalap, 
erdögondnokság.
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*»FONCÍERE" PESTI BIZTOSITO-INTEZET
ALAPITTATOTT 1864. BUDAPESTEN.

A lap tőkéje  4,000.000 koronára , b iz to síték a i pedig 22,000.000 k o ro n á ra  rúgnak; 
minélfogva a leggazdagabb és legnagyobb biztosítékot nyújtó biztosító-intézetnek sorába tartozik.

Ezen hazai intézet igen előnyös feltételek mellett nyújt mindennemű b iz to s ítá s t: tűz, 
jég , szá llítm án y  és üvegeken  eshető  tö résk áro k  ellen.

Különös gonddal ápolja az é le t és az em bert é rhető  te s ti b a lese tek  elleni bizto
sításokat.

A dijak a legolcsóbbak és a feltételek a biztosítottakra nézve felette kedvezők. — Bővebb 
felvilágosítással készséggel szolgálnak:

• A k ö z p o n t i  i g a z g a t ó s á g  B u d a p e s t e n ,  Y. Sas-utcza 10. — A v e z é r  üg y 
n ö k s é g  K o l o z s v á r o t t  és az ország majdnem minden községében lévő ügynökségek.

S z á s z s e b e s e n  f ő ü g y n ö k s é g  ZBaiersdorf 3fenrU[ urnái. Megbízható egyének egy
szerű megkeresésre mint ügynökök alkalmaztatnak.

1

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

PIT* legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

C25égünli újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

....=  POLOAm R.UHAK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói 

A földmivelés ni. kir. Ministerium szállitói.

BUDAPEST IV. Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam. Szászsebes, 1897. Február 21. 21-ik szám.
/

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e .................... ..... . . 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á r nap

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Erdőőri ruházkodás.
Panaszos levelet vettünk egyik kartársunk

tól, melyben szive egész keserűségét kitölti a 
feletti szomorkodásban, hogy az erdészeti al
tisztek egyenruházatának s egyáltalán ruház
kodásának az ügye még mindig nincs úgy ren
dezve, mint a hogy az — a személyzet tekin
télyét is tekintve — kívánatos lenne.

Levele annyira érdekes, hogy azt szük
ségesnek tartjuk ha nem is egész terjedelmében, 
de legalább bö kivonatban ide iktatni. Többek 
között igy ir:

„Ne csodálkozzék szerkesztő ur alanti kér
désemen, hiszen az évek óta folytonosan fúrja 
oldalínat és sehogy sem tudok rajta eligazodni, 
vagy abból kibontakozni. A dolog ugyanis úgy

Szemtelenséggel párosült orvvadászati 
merényletek.

Mint mindenhol, úgy nálunk is igen megszaporo
dott az orvvadászok száma. Bizton állíthatom, hogy 
Magyarország túlnyomó részét bejárva hasonló gyakori 
orvvadászati merényleteket nem igen tapasztaltam, 
mint itt a borotvált bajuszu sváb fátterek között.

A múlt 1896. évi január 31-én én és Szoják 
József c'ollegám biztos nyomokon indultunk, hogy Mar
tini Bernát ismert- és többször büntetett orvvadász 
(íekedi lakos) megelőző napon egy nyulat lőtt a köz
alapítványi területen, fegyverét pedig egyik barátjánál 
hagyta, nehogy a nála alkalmatlankodni szokott csen
dőrök kezébe kerüljön!

A községi biró és egy esküdt kísértében el is 
indultunk házmotozásra. A fegyvert az említett helyen

áll, hogy az erdőőr fel van jogosítva oldal
fegyvert viselni, de milyen legyen az? Például 
ünnep- vagy más nevezetes napon, vagy al
kalommal felöltözik az erdőőr díszruhába (ha 
ugyan van neki, de alig hiszem, hogy az egész
ből csak egy szakaszt lehetne összeállítani), 
mely áll attillából, magyar nadrágból és csizmá
ból, sapka, vagy kalapból; most már mit kössön 
az oldalára? a szolgálati rozsdás szuronyt, vagy 
például a tisztekéhez hasonlatos markolatu s 
hegyesen végződő oldalfegyvert, és ezen az 
oldalfegyveren hordhat-e zöld selyem vagy ezüst 
kardbojtot? A díszruha és oldalfegyver minő
ségére nézve a kérdést kollégáimmal többször 
meghánytorgattuk, de nem tudtunk zöld ágra 
vergődni............ Tisztelettel kérem tehát a

az ajtó melletti szekrény háta megett meg is találtuk. 
Miután az igy elkobozott fegyvert az útba eső Szoják 
lakásán biztonságba helyeztük — indultunk az orvva
dász Iákására a kérdéses nyúl megkeresésére.

Én, ama szándékkal, hogy a végzett házkutatás 
után szolgálatom teljesítésére az erdőbe megyek, fegy
veremmel indultam, mig társam oldalfegyverrel.

Nehogy az asszony népség az esetleg kint, a 
melléképületekben elrejtett nyulat az orrunk elől el
távolítsa, megegyeztünk, hogy én kint az udvaron 
maradok, mig ő bent kutat az előljárok jelenlétében 
és az akkor hazatérő Martinit tisztességes utón felhívta 
az elrejtett nyúl előadására. Az agylábnál levő baltát 
felkapni és a mitsem sejtő Szojákat fejbe ütni pillanat 
müve volt, mely ütés utánni segély kiáltásra ugrot
tam be.

Az elöljárók az ajtó háta megett, ijedtségtől 
sápadt arczczal (germán vér), tétlenül nézik, hogy a 
haramia collegámat ingének megcsavarásával fojtogatja.

Nem sok idő volt a gondolkodásra és egyéb esz-
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tekintetes szerkesztő urat, szíveskedjék eme 
megoldhatlannak látszó kérdést felvilágosítani 
s értesíteni, hogy milyen (vagy milyen lehet) az 
erdészeti altiszt egyenruhája, milyen oldalfegy
vert viselhet s arra milyen bojtot köthet? Egyéb
ként ne gondolja szerkesztő ur, hogy mi havasi 
erdőőrök olyan jó módban vagyunk, hogy dísz
ruhában járhatunk".

A kérdés egyenesen van föltéve, igy meg
fejtése alól nem lehet — de nem is akarunk — 
kibújni. Megjegyezzük különben, hogy itt az 
államkincstár szolgálatában álló erdészeti al
tisztek egyenruházatáról van szó.

Legelső sorban csodálkozásunknak kell 
kifejezést adni, hogy kartársunk erdőőri dísz
ruháról beszél, holott ilyen teljesen ismeretlen 
valami, sőt össze is állítja attillából, magyar 
nadrágból és csizmából. Nos, mi biztosíthatjuk, 
hogy olyan rendelet, mely ezek viselését el
rendelné, sőt többet mondunk, megengedné, 
egyáltalán nincs; ellenkezőleg a szabályok 
szorosan tiltják bárminemű olyan egyenruha 
viselését, mely az előirottól bár legcsekélyebb 
részében is eltér, igy még az sincs megengedve, 
hogy az altiszt ruházatára selyem vagy bársony 
zsinórt tétessen, vagy pedig ezüst jelvényt 
viseljen; ott, hol ilyenekkel elvétve találkozunk, 
ez csak a föllebbvalók elnézésének köszönhető. 
Az egyedüli, mit ezen a téren a szabályok meg
engednek, a ruhának finomabb minősége.

köz hiányával egy erős ütéssel úgy tejbe kínáltam az 
ipsét, hogy a vér két méternyire fröcscsent, mire ter
mészetesen eleresztve társam nyakát nekem ugrik, ha 
egy jól kiszámított ütés homlokon nem találja. Eme 
alkalmat felhasználva húzta ki tokjából oldalfegy
verét Szoják.

Hogy az igy keresztüzbe vett patiensünk feje az 
előbbi és utóbbi ütések következtében úgy össze lett 
verve, hogy meg nem sérült rész annyi sem maradt, 
hol egy tűt elhelyezni lehessen — magától értetődik.

Kezemen és szemöldökömön ejtett karmolást és 
a Szoják fején talált tyuktojásnyi daganatot az orvos 
könnyű testi sértésnek constatálta, miért is hatósági 
erőszak és kétrendbeli könnyű testi sértés miatt vonta 
felelősségre a pécsi kir. törvényszék, melynek követ
keztében 9 hónapot húzott ki az amice a lutriból. 
Nimródunk felebbezett és az ügy a curián van, ha az 
Ítélet lejön és a szerkesztő ur érdektelennek nem ta
lálja, annak idején közölni fogom. (Kérjük erre s szí
vesen fogadjuk).

Az egyenruhák gyártásával foglalkozó 
czégek árjegyzékeik tanúsítása szerint három 
különféle minőségű posztót használnak. Ezek
nek bírálásába nem akarunk ugyan bocsátkozni, 
egyet azonban nem hallgathatunk el s ez az, 
hogy bár az altiszti egyenruha daczára a külön
féle százalékok leengedésének még mindig 
méreg drága s ha már egy kissé viseltes, dísz
telenebb még a fegyenczek rabruhájánál is. A 
pénzügyőrök és csendőrök egyenruhájával a 
versenyt sehogy sem állja ki. Utóbbiaké pedig 
nem csak hogy tartósabb, de csinosabb is. Ennek 
okát és magyarázatát abban találjuk,hogy ezek
nél a szállítás nyilvános versenytárgyalás utján 
lesz biztosítva s maga a felettes hatóságuk 
ellenőrzi a czikkek minőségét.

Volt már alkalmunk rámutatni arra a sajnos 
körülményre, hogy mig a két megjelölt szak 
sokkal jobb díjazás mellett még egyenruháját 
is illetménykép kapja, a szerény fizetésű erdé
szeti altiszt ezt is sajátjából kénytelen be
szerezni.

Minden esetre óhajtandó lenne, hogy ha 
már nem is állandóan, de legalább a szolgálatba 
lépés alkalmával az erdészeti alkalmazott ha 
csak egy teljes egyenruhával a kincstár költ
ségén lenne ellátandó.

Az erdészeti szolgálatra majdnem kivétel 
nélkül szegénysorsu szülők gyermekei pályáznak

Az 1896. évi decz. 29. szeles havazó időben a 
minden oldalról kárttevő ellenséggel körülvett védjá- 
ratomba indultam.

Elmélázva nem ügyeltem kopó és vizslának egy
formán (szükség szerint) begyakorolt vizslámra, mely, 
mintegy 200 lépésre a balról levő buja alnövényzettel 
benőtt állabba előre szaladva keresgélt.

Egy durranás és kutyám vonítása ébresztett fel 
ábrándozásomból.

Előre szaladtam, majd megálltam, tudva hogy az 
illető a lövés után állva nem marad, csak azt volna 
jó tudni, hogy merre szalad? Ha meg nem állok és 
az irányt tovább folytatom, éppen találkozom az ami- 
cével, ki eme pillanatban ugrott át a gyalog ösvényen 
a jobbról levő még sűrűbb erdő részbe, mintegy 70— 
80 lépésnyire tőlem, és veszett sebességgel vitte az 
ergöt tovább.

Felismertem az illetőt Wohlschein János Nádasdi 
lakos többször büntetett közveszélyes orwadász sze
mélyében. (Ez előtt, mintegy 5 évvel szintén betolako-
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s igy nincsenek abban a helyzetben, hogy saját 
erejükből beruházzák magukat s igy már az első 
ruhadarab beszerzésénél adóságba kell magu
kat verniük, már pedig tudva lévő, hogy az 
adósság semmivel sem külömb, mint a hógör
geteg, melynél elégséges, hogy egy szemernyit 
indítson valamely madárka útnak s mire leér 
a völgybe, már egész erdőrészeket, falvakat 
pusztít.

Arra a kérdésre nézve, hogy a díszruha 
mellé milyen oldalfegyver használható, az egy
szerű felelet az, hogy mást, mint a rendes szol
gálati oldalfegyvert használni nem szabad. Igaz, 
hogy a meglevő szolgálati oldalfegyverek nem 
igen díszesek és még csak nem is egyformák, 
mert vannak kerületek, hol keverve akadunk 
Werndl-féle gyalogsági fegyverre, ugyan ilyen 
karabélyra, Kropácsek-puskára s mindegyiknél 
megfelelő gyiklesőre, mert a szolgálati fegy
verek egy része nem egyéb kiselejtezett lim
lomnál, melyhez olcsón lehet ugyan jutni, de 
hát az olcsó húsnak a leve is hig.

Diszegyenruhát nem hordhatván, nincs is 
szüksége az erdőőrnek arra, hogy külön disz- 
kardot vagy vadászkést szerezzen magának, 
mert ezek úgy sem igen illenének a mostani 
egyenruhához.

Kardbojtokról az egyenruházati szabályzat 
nem beszél s igy azok nem is hordhatók.

dott a közalapítványi erdőbe zsákmány után, de vesz
tére, mert terve megelőzőleg besúgva lett és 5—6 
collegám lett csoportosítva, midőn Eberling Gyula és 
Hofner János coüegáimnak sikerült őt elcsípni, de 
tragikus eset adhatta volna elő magát az izmos és vak
merő emberrel szembe, ha a közelben levő Bugri István 
társunk átlétai erejével hamarosan oda nem ér, ki ter
mészetes, hogy becsülettel elvégezte vele a declinátiót.)

Kutyám felgyógyult ugyan, habár a vérvesztés 
következtében gyalog szánnal hozattam haza, de az 
orron kapott lövés szaglását elrontotta.

Mint vadászati és jövedéki kihágót elmarasztalják 
ugyan, de én kutyámért kárpótolva nem leszek, mivel 
az illetékes bíróság tanú, illetve bizonyíték híján fel 
mentené.

Véleményem szerint a szolgálatban ért személyes 
vagyonunk megőrzése végett helyes volna az ügyet 
odaterelni, hogy, mint a jelenesetben is, az eskü ér
tékkel bírna.

Me i s z t e r  Gyula,  
m. kir. közalap, erdőór.

Ezekben megfeleltünk volna a hozzánk 
intézett levélben foglalt kérdésekre legjobb 
tudomásunk és értesülésünk szerint.

Hogy az egyenruházat egész kérdése csak
ugyan tárgyalandó lenne, az nem szenved két
séget; meglehet, hogy lassacskán ennek az 
ideje is el fog érkezni.

LEVELEZÉS.
Mikló-Lazur, 1897. február 15.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A nagyváradi latin szertartartásu püspöki ura

dalom központi és mikló-lazuri erdőgondnokság pago
nyaiban már több évtized óta tartózkodott egy ritka 
nagyságú vadkan, melyet egy erdőkerülő múlt ho 30-án 
megsebesített s csak két napi nyomozás után találta 
meg. A lövés egész közelről történt és a golyó egé
szen keresztül fúrta a vadat s ez mégis mintegy 40 
kilométernyi utat tett meg, mig elesett.

Csomakovics Mátyás püspöki uradalmi erdőgond
nok ur — ki igen tapasztalt és szenvedélyes vadász, 
e mellett pedig ellensége a nagy mondásoknak, az el
ejtett vadkant állítólag már 25 év óta ismerte s nagyon 
sokat járt utánna s mint mondja, már többször meg is 
sebesitette és 25 évvel ez előtt is csak olyan nagy 
volt, mint lelővése idejében s akkor is mindig egyedül 
barangolt.

Magam is 5 év óta vagyok már az uradalomnál 
s kétszer volt szerencsém vele találkozni, de soha sem 
olyan helyen, hol több sörtevad is megfordult. Egy 
Ízben alig volt tőlem 20 lépésnyire s ekkor volt al-

V adász levél.
Az újság irás mestersége nagyon hasonlít a 

vadászélet ama cziklusához, melyet vadászati mű
nyelven „hajtóvadászata-nak neveznek, a hol emberek 
(és nem kopók) a hajtők.

Képzeljük magunk elé az újságot és nevezzük 
azt .vadászterület" - nek, valahányszor a lap egy - egy 
példánya megjelenik, midannyiszor egy - egy hajtó
vadászat rendeztetik. (Némely lapok — de nem az 
.Erdészeti Újság" — rendszeres hajszákat rendeznek 
szenzácziók után. Az .Erdészeti Újság" — iránya és 
elve ezt tapasztalásom szerint nem kultiválja.)

A vadászmester mindig a felelős szerkesztő. (A 
múlt kolerás időkben a M.-Sziget-Sztaniszlói vonal ki
építése alkalmakor .Körösmezői káviár" czimü helyi 
humorisztikus lapocska szerkesztője magát: .félöles
szőrkeztyü“-nek titulálta.) A vadász urak a belmunka- 
társak. (Ha az .Erdészeti Újság" előfizetésével hátra
lékban lévők mind kifizetnék tartozásaikat, nevezett
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kalmam megbámulni óriás voltát. Oly nagy volt, mint 
egy jól kifejlett másfél éves magyar fajta borjú. 
Többször láttam már sörtevadat, sőt nehányat terítékre 
is hoztam, de ilyen óriásról fogalmam sem volt s 
midőn egy gyalog ösvényen kijött a tisztásra, melyen 
álltam, annyira meg voltam lepve, hogy csak némán 
bámultam rá, mig ismét beváltott a sűrűbe s ez alatt 
Isten tudja, hány szalonka húzott el sértetlenül fejem 
föllött.

Vadász üdvözlettel vagyok igaz hive
N o v o t t n y  L á s z l ó  
püspöki uradalmi erdőőr.

Rezsőpart 1897 február 17.
Igen t i s z t e l t  Sze r kesz t ő  ur !

A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóságnak 
fekete garami és rezsőparti erdészeti altiszti személy
zete által folyó hó 13 án saját segély-egylete alapjára 
megtartott tánczmulatságról van szerencsém a követ
kezőkben értesíteni.

A mi a mulatságot illeti, az igen kedélyes hangu
latú volt, a mi az által lett bebizonyítva, hogy a ven
dégek — majdnem az összes — még reggel 6 óra táj
ban is javában járták a fris polkákat.

A négyeseket rendesen 40 pár tánczolta.
Daczára annak, hogy az erdészeti altiszti sze

mélyzet nem volt megfelelő képen képviselve,a mulatság 
mégis elég szép eredménynyel végződött, mert a tiszta 
fölösleg 76 frt 63 krral lett kimutatva és az illető 
helyre beküldve, mely összeg által szegény egyletünk 
jóval fölemelkedett.

Sajnos ugyan, de meg kell jegyeznem hogy az 
altisztek közül éppen azok maradtak ki, a kik leginkább

lettek volna hivatva, hogy megjelenésükkel ezen nemes 
czélt előmozdítsák, s ezek közé sorolom nagyobbrészt 
a központot, vagyis az igazgatóságnál lévő altiszteket 
a kik egyáltalán nem képviseltették magokat, s ennél
fogva a fölösleg is nem onnét származik, mintha az 
csupán altisztektől folyt volna be, hanem ezt nagyobb
részt a vidéki közönség mozdította elő, a kik mondhatni 
nagy számban jelentek meg.

Meg kell még jegyeznem, hogy a tiszt uraink is 
igen nagy segítségünkre voltak úgy a rendezésnél, mint 
pedig megjelenésükkel, s mondhatni hogy elég szép 
számban jelentek meg.

Az összes bevételünk 177 frt. Ebből kiadás 100 
frt 37. kr. Fölösleg 76 frt 63. kr.

Maradtam hazafias üdvözlettel
Be l k o  Mát yás .

m. kir. erdő őr.

Jánosháza 1897 Február 14 .
Tekintetes szerkesztő ur!

Ólvasva azt, hogy kedvelt lapunk szellemi részéhez 
közülünk igen kevesen járulnak s annak összeállítása 
majdnem kizárólag szerkesztő ur vállait nyomja, ezen 
segítendő elhatároztam egyes nevezetesebb dolgokat 
közölni.

A Vas vármegyei Jánosháza vidékén egy idő óta 
ugyancsak megszaporodtak az orvvadászok s gonosz 
mesterségüket egyaránt űzik az uradalmi, községi és kincs
tári erdőkben. A  lőfegyvert nem használják annyira, mint 
a sokkalta vezzedelmesebb hurkokat, melyeket nagy 
ügyességgel készítenek égetett sárgaréz drótból s ki
rakják a vadaknak általuk jól ismert váltóira.

Ma harmadnapja, hogy kinéztem védkerületembe s 
ott lesbe álltam. Nem kellett soká várakoznom s már is

lap is tarthatna egy-két ilyen czimmel dicsekvő 
egyént.) a hajtők a levelezők, laptudósitók és szóval 
külsőmunkatársak a kiknek kategóriájába legyen 
szabad magamat is bele érteni; persze a tekintetes 
Szerkesztő ur utólagos jóváhagyását kérem !

A vadászat tárgyát képező vadaknak tekintsük 
az egyes czikkelyeket, osztályozva nemes — és du — 
sokszor pedig ragadozó vadakra. Nemes vadaknak 
tekinthetők a mai társadalmi fogalmakkal megegyező 
és vagy szépirodalmi, vagy egyéb hasznos és érdekes 
dolgozatok; duvadaknak tekinthetők a szenzácziót 
hajhászó és feltűnési viszketeg sugalmazta dolgozatok; 
végre ragadozó vadaknak minősithetnők azon czikkelye
ket, melyek irányuknál és tartalmuknál fogva rosz- 
akaratu alapon nyugodva vagy a mai társadalmi- vagy 
országos törvények, intézmények, testületek vagy egyes 
személyek ellen intézteinek és végre mesterlővéseknek 
a kritikán aluli munkák.

Hát kedves szerkesztő ur! én mint becses lap
jának szerény munkatársa egy a napokban történt

vadász eseményről akarok referálni, ha ugyan tért 
enged annak lapjában.

A szereplők elbeszélése után irom soraimat, 
kérem tehát eltekinteni azok realisztikus színezetétől.

A múlt hó folyamán egy kis vadásztársaság rán- 
dult ki a közeli Körtvélyes nevű helység határát ké
pező középkorú lomberdőbe, hogy az ott előzőleg 
kinyamozott vaddisznóra vadászatot tartson.

A vaddisznó tényleg cső elé is került, de egy 
elhibázott lövésen kívül egyéb baja nem esett s igy 
gyönge sérüléssel odább ált.

Az az napi nyomozat, illetőleg vadászat tehát 
eredménytelen maradt.

Másnap ismét kirándult a szenvedélyes Nimródok
ból álló kis csapat, de miután a nyomozás eredménytelen
nek mutatkozott, töltényt cseréltek és sörtevad helyett 
nyúl lett a kiszemelt áldozat.

A nyúl nyomon szaladó „Inditó“ kopó egy ideig 
csakugyan a tapsifúlest szorította, de hirtelen abba 
hagyva a nyulászatot, egy helyt csaholva élénk
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hallottam a hurokba került nyúl sirását s csakhamar ész
revettem egy emberi alakot, a mint a fiatalos bokraiban 
vizsgálgatja a kirakott hurkokat s itt-ott újakat rakosgat ki.

— No várj, gazember, majd mindjárt hurokra ke
rülsz magad ! — gondoltam magamban s csak azt lestem, 
hogy prédára akadjon.

Várakozásomban nem csalódtam, mert csakhamar 
fel is szedett két nyulat és egy őzbakot s szépen begyö
möszölte a magával hozott nagy zsákba s örvendező arcz- 
kifejezése elárulta megelégedését, midőn zsákmányát vál
lára vetette, de öröme csakhamar ijedtségre változott, 
midőn hirtelen előléptem s nyakon ragadtam.

Nem sokat teketóriáztam vele, hanem bekísértem a 
községházához, hol kisült, hogy nemes-keresztúri lakos, 
mesterségére nézve pedig kőmives; de ezt a mesterségét 
csak nyáron folytathatván, télen a vadorzással foglala
toskodik.

Természetes, hogy a följelentést megtettem ellene 
az illetékes hatóságnál.

Ez alkalommal nem tartom érdektelennek közölni 
a nmlt. gr. Erdödy Sándor-féle uradalom múlt évi lelö- 
vési lisztáját. E  szerint lelövetett: egy 16-os és egy 
18-as szarvasbika, 2 őzbak, 570 nyúl, 90 fáczán 994 fo
goly, 58 fürj, 1  erdei szalonka, 19 vadkacsa, 16 vadpulyka 
s igy összesen 1752  darab hasznos vad. Ragadozók kö
zül lelővetett: 33  öreg, 17  kölyök róka, 42 kóbor kutya, 
20 házi macska, 8 görény, 44 menyét, 4 borz, 2 1 sas és 
sólyom, 1 2 .héja és karvaly, 1079 varjú és szarka ,s igy 
összesen 1280 darab. Ezek közül én magam lőttem: 1  
özbak, 39 nyúl, 9 fáczán, 52 fogoly, 5 fürj, 1  vadpulyka, 
4 öreg róka, 3 kölyök róka, 5 kóbor kutya, 4 házi 
macska, 8 menyét, 2 borz, 2 sas és sólyom, 3 héja és 
karvaly, 54 varjú és szarkát s igy összesen 192 dara
bot ; az időjárás kitűnő s nagyon S2ép vadszaporulatot 
várhatunk.

Vadász üdvözlettel vagyok híve
Bi nde r  Bél a  

urad. segéd vadász.

Különfélék.
Miért nem  szól a harang. Polonka garamvidéki 

községben már régóta rossz szemmel nézik P. Károly 
tanítót, kit hanyagsága miatt el is mozdítottak állásától. 
A  könnyelmű ember, ki már három hónap óta hivatal 
nélkül van, a minap azután azzal állított be apjához, 
hogy fölakasztja magát a harangnyelvre, ha pénzt nem 
ad neki. Az apa megtagadta kérését, a mire a tanító 
ur elment és a harangnyelvre akasztotta — a kabátját. 
Délben a harangozó hiába rángatta a kötelet, a harang 
néma maradt, de annál jobban megszólalt ő, mert 
föllármázta az egész helységet, kogy akasztott ember 
lóg a harangon. A  csendőrök azután fölkutatták és egy 
szénapadláson letartóztatták a kabát gazdáját, annál is 
inkákb, mivel azt mondják, hogy Erdélyben gyilkosságot 
követett el.

B ál és nyomor. New-Yorkból írják: Egy 
milliomos, még pedig a javából, Bradley-Martin, New- 
York egyik legelőkelőbb szállójában nagy históriai 
álarczos-bált rendez. Az eddigi tervek szerint olyan pom
pát szándékozik ezen a bálon kifejteni, a minőt a világ 
eddig még nem látott. A  «Hotel Walldorfí nagy termét 
teljesen a verseilles-i díszterem mintájára alakítják majd 
át, a milyen az XIV . Lajos, a napkirály idejében volt. 
A  Hudton-Metropole minden nagyobb szabó műhelyében 
lázasan folyik a munka, hogy idejére elkészüljenek a sok 
drága ruhával és díszlettel. A  bálnak költségei fél millió 
dollárra rúgnak. Közel kétezer embert hívtak meg. New- 
York egyik legünnepeltebb szépsége, Mrs Whitnev 
személyesíti majd XIV. Lajos udvari szépét, Mme Silley-t. 
a kit pompás gyaloghintón diadalmenetben hoznak majd 
a bálterembe. A  többi fejedelmeket is milliomosok fogják 
személyesíteni. Hogy ez a nagy pompa és kötelekzés

bizonyitékát adta annak, hogy a vaddisznót fölfedezte 
és azzal viaskodik.

Mező Mihály és Kövy Vilmos vadászok csaknem 
ugyanegy időben indulhattak a hang után, mert egy 
sürüs szélén találkoztak. A kopó csaholása mind tá
volabb s távolabb halatszott, együtt nyomozták tehát 
az észrevett vérnyomon a disznót.

Két egymásután eldöpült lövést hallva kissé meg
állapodtak, tanakodva, de oszt ismét tovább haladtak, 
a mikor Holyberger István nevű vadásztársukkal 
találkozva nevezett az kiáltotta nekik: „ott a disznó
ni, én már kétszer feléje lőttem, mert át akart csapni 
az apsaiba*.

Mező és Kövy ekkor egymástól elvállva kettőzött 
léptekkel siettek a hegyoldalon villámgyorsan rohanó 
disznó után.

Most a csaholás ismét egy helyen hallatszott, 
Mező tehát arra felé tartva hirtelen át csapott az út
ját álló cseprentésen s maga előtt látta a hegyoldalán 
tőle alig 20 lépésre ülő vadkant, a mint dühös pillan

tásokat vetve a kopőra, fogait csattogtatva kapkodott 
a feléje ugráló kopó felé minden támadáskor.

Mező czélba vette a vadat, rálőtt, mire az föl
ugrott s neki rohant a vadásznak. Mező ismét rálőtt, 
de mire újból tölthetett volna, a kan balczombját meg
kapva földre rántotta őt.

Jellemző és rendkívüli lélekjelenlétről tanúskodik 
azon körülmény, hogy a mint észre vette és megérezte, 
hogy a vad megkapta lábát, fegyverét eldobta és esés 
közben megfordulva bele kapaszkodott a kan füleibe s 
igy magához szorítva annak fejét gurultak le a patakba. 
Ott azután a disznó került ismét Mező fölé, de a 
folytonos vérzés következtében egyre gyengülve már 
csak orrával bökdöste Mező gyomrát, ki segély után 
kiabált. Társa Kövy hallva a kiáltozást önfeledten, 
vagy talán a helyzet veszélyeségét úgy is úgyis látva 
oda lőtt, de nyomban ö maga kiabálva: „emberek, az 
Istenért jöjjenek, mert baj van“ — rohant be a patakba.

Mező már ekkor lesujomta magáról a kimúlt vad
kant s fölállt ugyan, de a ballábán a vadkan által
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tekintettel a jelenlegia nagy ínségre és az egyre növekedő 
szoczialista mozgalmakra, sok helyütt visszatetszést szült 
az természetes. Előzör is egy prédikátor, Rainsforo dr, 
bocsátott világgá szörnyű filippikát a rendezendő bál ellen. 
Ezzel azután valóságos vihara tört ki a megbotránkozásnak 
az északamerikai államok mindegyikében. Végtelen 
vezérczikkekben szállottak sorompóba a bál mellett és el
len. Egy new-yorki lap, a (Journal* a <Metropole» éhező 
népének képét hozza, melléje pedig szivtépő leírásokat 
a nyomorról. A  templomok szószékéről dörgedelmes 
szónoklatok hangzanak el a bál ellen. Bradley-Martint 
azonban nem riasztják vissza ezek a vezérczikkek és 
nyugodtan készülődik tovább szenzácziós történelmi 
álarezos báljára.

A  veszettség Magyarországon. Hőgyes 
Endre egyetemi tanár az akadémia ülésén érdekes ér
tekezést olvasott fel a veszettség ellen való beoltások 
újabb eredményéről S Budapesten állandó Pasteur-in- 
tézet felállításának szükségességről. Hőgyes tanár ér
tekezése elején összeállítja az antirabikus védőoltások 
tiz év alatt elért egyetemes eredményét, a mely szerint 
a meg levő 31 Pasteur-intézetben 1886-tól 1895-ig 
54.425 veszett, vagy gyanús állattól megmart beteget 
oltottak be s ezek közül 423 ember, azaz 1 % halt el. 
A védőoltás nélkül gyógyitottaknál a halálozás száza
léka 15—20 volt. Áttért ezután a saját oltási módsze
rére, a melyet 1504 betegen próbált ki s ezeknek csak 
0'53 % -a halt el. Magyarországban a veszettség rend
kívül sürü s a külföldről is egyre többen jönnek hoz
zánk beoltás végett. Most mindössze néhány szoba és 
egy pi.nze az egész intézet, úgy hogy a naponta beol
tásra menő 100—150 beteg a folyosón s az udvaron 
várakozik, mig a sor rákerül. A kitört veszettségben 
szenvedők számára külön helyiség kellene. Az oltó-

n ........ *

ejtett négy sel következtében kocsin kellett őt is a 
kapitális kannal együtt M.-Szigetre — lakására — 
szállítani.

Mező 3 heti gondápolás után e napokban hagyta 
el az ágyat és tisztogatta meg rozsdás fegyverét, hogy 
a legközelebbi sörtevad vadászaton ismét elfoglalhassa 
helyét a vadászok között.

A vadkan agyarait — melyek hívatlan boneztani 
müvelettet hajtottak rajta végre — drága vadász - tro- 
pheák kent őrzi.

Hasonló vadászesemények leirárásaval — ha 
szívesen fogadja redaktor u t  — örömmel szolgál min
den egy alkalommal

Őszinte hive
KULCSÁR PÁL. *

* Nagyon szívesen vesszük, sőt kérjük erre.

S z e r k e s z t ő .

anyag beszerzéséhez sem tenyészthetnek elég nyulat 
helyszűke miatt. Értekezését egy állandó Pasteur-inté- 
zet minél előbb való létesítésének sürgetésével végezte.

Jégtáblán a halálba. Megrendítő szerencsét
lenség történt e hónap elején a csehországi Radotinban. 
Egy Walta nevű kőműves, a kinek Radotinban volt 
munkája, este felé haza akart menni falujába, mely a 
Moldva túlsó partján feküdt. Útját, mint rendesen, a 
befagyott Moldván át vette. A folyó közepén azonban 
megrepedt a jég és Walta egyszerre csak egy kis jég
táblán találta magát, helyet lefelé sodort a víznek ára
data. A kőmives szörnyű hálálfélelmében egyre segít
ségért kiáltott, de csak Brbniknál hallották jajveszéklé- 
sét. A jégtábla mind kisebbé lett és Walta jajgatása 
mind kétségbeesettebb. Ekkor még egy iszonyú kiáltás 
és a szerencsétlen kőműves eltűnt a habok között. 
Felesége és hat árvája siratja.

Farkas az A ngyalföldön. Budapest mellett 
az angyalföldi kis iparostelepen múlt vasárnap éjfél
tájban özvegy Szabó Jánosné udvarába farkas lopózott 
be és elkezdte a kutyákat hajszolni. Az egyik lakó, 
Márkusz József, épp akkor tért haza s a farkas őt is 
megtámadta. Szerencséjra be bírt ugrani az ajtón, aztán 
pedig föllármázta a lakókat, kik a farkast agyonverték.

Magyar illem tanár Teheránban. Egyik
szegedi lapban olvassuk, hogy egy szegedi fiatal ember, 
Balázs János, a napokban levelet irt egy szegedi barát
jának Teheránból, melyben azt Írja, hogy ő most 
Teheránban táncz- és illemtanár. Dicsekedve írja, hogy 
már eredményekre hivatkozhat, mert az ő növendékei 
nem köpdösik egymást szembe, az nem is igen történik 
meg, hogy egyik elpüfölje a másikat, a veszélyes rúgások 
is a ritkább esetek közé tartoznak és általában a teherání 
ifjaknak igen nagy hajlamuk van az illendőség keretén 
belül mozogni és reméli, hogy a tehernni ifjúságot nem
sokára a világ legillemesebb ifjúságává fogja kinevelni.

M eggyilkolt csendőr. Gödingböl, Morvaor
szágból telegráfozzák: Ullrich, idevaló csendőrt, ma 
éjjel szolgálata közben a magyar határhoz közel, két 
orvvadász, a kiket el akart fogni, meggyilkolta. A  
tetteseket elfogták s a bírósághoz kisérték.

Az állataz emberben. A Vódgát-utca 12-ik 
számú ház egyik szegény szobájában régóta élt együtt 
Robitsek György gyári munkás Kusiezky Emmával. 
Négy gyermekük volt, de alig volt mivel takarni testü
ket, ennivalót meg éppenséggel a szomszédoktól kol
dultak a kicsinyek, mert szülőik minden pénzüket pá
linkára adták. A szobában nem volt, csak egy szalma
zsák, a gyermekek a puszta padlón feküdtek. Itt is jó 
volt nekik, ha békében maradhattak, de apjuk anyjuk 
esténkint kegyetlenül megkinozta őket részegségében. 
Különösen az apjuk igazi vadállat volt. Éjféltájban szo
kott hazavetődni s ilyenkor sorra verte őket hogy a 
sikoltozástól nem alhattak a szomszédok. Többször
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büntették meg már a lelketlen apát, de nem használt 
semmit. A minap ismét éjfólután tért haza. Kiverte az 
ablakokat s neki esett a gyermekeknek. Borzasztó si
rás, jajgatás volt. A házbeliek be akarták törni az 
ajtót. Robicsek, hogy a gyermekeket elhallgattassa, 
lábuknál fogva kilógatta őket az ablakon. A közelben 
levő tüzérkaszárnya őrsége is figyelmessé lett a zajra 
s a rendőrök és katonák fékezték meg a dühöngő vad
állatot. Az elöljáróság megkönyörült a négy gyermek 
borzasztó állapotán, elvette őket szülőiktől s nevelőbe 
adta őket egy fővárosi jótékony intézetbe.

Puskatöltés a pipában. A temesmegyei Be
regszász községben a minap Eberstein János jómódú 
parasztgazda éjjel ittasan vetődött a lakására s durván 
rászólt a feleségére, hogy hozzon neki bort a korcsmá
ból. Majd megparancsolta, hogy tömje meg pipáját do
hánynyal. Az asszony engedelmeskedett, de boszut for
ralt magában, s a dohánynyal a pipába tömött egy 
puskatöltést is, melyet férje a hadgyakorlatról hozott. 
A mikor aztán Eberstein rágyújtott a pipára, a töltés 
fölrobbant. Iszonyúan összetépte arczát, testét, úgy, 
hogy aligha fog életben maradni.

A  jövő világítása. Érdekes demonstrácziókat 
mutatott be az „acetylen-gáz részv. társ*, képviselője 
és magyarországi telepeinek műszaki vezetője: Berne- 
dits Győző főmérnök a sajtó képviselői előtt, a társulat 
Andrássy-uti üzlethelyiségében^ Az alig két év előtt 
Moissan franczia egyet, tanár által fölfedezett acetylen- 
gáz világitó anyagnak a közhasználat számára renkivül 
alkalmas voltát oly érdekes és meglepő kísérletek kap
csán mutatta be a nevezett mérnök, hogy a legskepti- 
kusabb szemlélőnek is meg kell hódolnia azok fölött a 
kiváló előnyök fölött, melyekkel az acetylen-gáz a kö
zönséges, eddig használatban levő légszeszszel, sőt az 
Auer-égővel szemben is rendelkezik. Az acetylen-gáz 
kalczium-karbidnak viz alá helyezése által egy alig 
négyszögméternyi tért elfoglaló készülékkel állítható 
elő és közönséges égő alkalmazásával használatba ve
hető. Lángja tiszta fehér, egyenletes és szagtalan: 
feltűnő az acetylen-gáz lángjának világitó ereje, a men
nyiben a közönséges gáznál 17-szerte erősebb fényt 
fejt ki, mely puhább és a szemnek jobban eső, mint 
akár a villamos ivlámpa fénye. Különösen meglepte a 
sajtó képviselőit az acetylen-gáz lángjával bemutatott 
az az eredmény, hogy mellette 20 lépésnyi távolságról 
is kényelmesen lehetett olvasni, mig a közönséges gáz 
mellett alig lehetett a helyiségben tájékozódni. E való
ban korszakot alkotó világító-anyaggal való kísérletek, 
sőt fényes eredmények bemutatása után a részvénytár
saság a meghívott vendégeknek hideg buffet-t találta
tott, melyet Ízlésesen és Ízletesen állított össze és szol
gáltatott fel Mülíer és Lipnik, az orsz, kaszinó előnyö
sen ismert vendéglős-czége. A részvénytársaságot gróf 
Hugonnay Béla, annak magyarországi elnöke képviselte 
vendégszerető szeretetreméltósággal.

M egm érgezett család. Kémónd, baranyame- 
gyei községben borzasztó szerencsétlenség történt a 
napokban. Özvegy Hóman Adámnét és családját vasár
nap virradóra eszméletlen állapotban találták lakásukon. 
A 16 éves Hóman Erzsébeten és a 3 éves Ulrich fiúcs
kán már az élesztési kísérletek is hiábavalók voltak, 
kiszenvedtek rettenetes kínok között. Hétfőn este meg
halt Hóman Margit, kedden reggel Hóman Anna, fér
jezett Ulrich Jánosné s menthetetlen özvegy Hóman 
Ádámné is. Az egész családból csupán a tizenhat éves 
Kati menekült meg, a ki már anynyira jobban van, 
hogy ki is lehetett hallgatni. A vizsgálat szerint a csa
lád főtt burgonyát vacsoráit s e közben az anya utasí
totta Margit leányát, hogy töltse meg a sótartót. A 
gyönge elméjű leány azonban tévedésből só helyett arze- 
nikumot töltött a tartóba. Az arzenikumot patkányirtás 
végett tartották a háznál s a borzasztó méreg a szeren
csétlen leány tévedése folytán öt embert juttatott a sírba.

N azarénus állam hivatalnok. A pestvidéki 
törvényszékhez e hónap elején telekkönyvvezetővé lép
tették elő K a s z n e r  Antal inokot, a ki az elnök előtt 
jelenkezett is, hogy átvesszi a hivatalt, de egyúttal ki
jelentette azt is, hogy hivatali esküt nem tesz, mert idő
közben nazarénussá lett. Hiába figyelmeztette az elnök, 
hogy államhivatalt eskü nélkül elfoglalni nem lehet, a 
telekkönyvezető megmaradt elhatározása mellett. Az el
nök jelentést tett a dologról az igazságügy miniszternek, a 
ki tegnap érkezett leiratában három heti meggondolási 
időt adott a nazarénus hivatalnoknak.
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K ö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  K ö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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18,— Seprő jeneszter (Spartium scopariura) S-t 50,— 3,30 —  60
2 0 , - Amerikai vörös tölgy (Quercus rabra) ■+* 4 0 - 2,80 — .50

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) O 75 — 4,30 — ,80
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- 45 Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) O 7 0 , - 4 ,— — ,75
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Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 180,— 9,50 2 _.
Gleditschia báromtöv ( —  triacanthos) 30 — 2,— — ,4 )
Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6,— 1 , —

Árjegyzék 1897. tavasz.
I. F enyő-m agvak :

Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — - 
Fekete fenyő (Pinus austriaca) — -  
Vörös fenyő (Pinus larix) — — -  
Luez fenyő (Abies exeelsa) — -  
Jegenye fenyő (Abies peetinata)
Sima fenyő (Pinus strobus) — -  
Czirbolya fenyő (Pinus cembra)
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) -  
Corsicai fenyő (Pinus Corsiea) — -  
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) -  
Törpe fenyő (Pinus motana) — -  
Douglas fenyő (Abies Douglasi)
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — -

II. Lom bfa-m agvak.
Akáczfa (Robinia pseudo acatia)
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) -

Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 
Összes magvaim uj, szárazminöségben, akár csirázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira

képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

pp"* legújabb árjegyzéke. •"fBI
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagyméltóságu föidmivelesügyi m. lir. Ministeriumnak 1884 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

u j o l a g  ja a .o g í 't o is z í íE l ' t o t t
a nagy tekintetű erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállitásával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

P O L G Á R I  l= L T J ^ já L l£ L
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLUM és T Á R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szarvitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ő csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés ni. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvuyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

22-ik szám.:

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

szükséges munkaerőről s nem hagyja a dolgot 
körmire égni, mert a korai gondoskodás kettős 
előnyt is biztosit; az egyik az, hogy akalmunk 
van a munkaerőben válogatni s nem vagyunk 
kénytelenek holmi kiselejtezett munkásokat föl
fogadni, a másik pedig az, hogy munkásaikkal 
akkor kezdethetjük meg a munkát, mikor erre 
az időt legalkalmasabbnak véljük, különben is 
a munkások késői fölfogadása mindig ezeknek 
biztosit előnyöket és nem nekünk, mert ők jól 
látják kényszerhelyzetünket s igyekeznek azt 
lehetőleg kiaknázni.

Egy semmiből miliomossá lett izraelita 
polgártársunknál tudakozódtam egyszer meg- 
vagyonosodásának módja felől,mire ő aztmondta, 
hogy az egészet ama egyszerű eljárásának

■3? Á .  3R . < 0  SZí jflL.

Édes remény—keserű csalódás.
Jeligo: Ember tervez, Isten végez.

Légy üdvözölve te drága nap, mely feloldod bi
lincseimet s feltárod fogházam kapuját s két évi hosszú 
küzködés után szárnyat adsz eddig lebilincselt vágya
imnak ; útnak eresztesz a világ gyönyörei felé, szabadon 
engeded élveznem a napot, szívnom a gyöngyharmatos 
virág balzsamos illatot, élvezni a madárdal bájos hang
jait, a kristály tiszta patak csörgedezését, a falevelek 
titkos susogását! Isten hozott, te drága nap, Isten 
hozott!

így sóhajtottam föl 1895 évi szeptember 22-én, 
midőn a szakiskolai bizonyítványomat kézhez vettem. 
Olyan érzés fogott el, mint a rab madárkát, midőn a 
nyitva feledt kalitkából kiröppennie sikerült.

Uj világ tárult elém; vége immár a folytonos

j magolásnak, vége a verejtékes munkának; itt az idó 
| ezeknek gyümölcseit telt marokkal szedni. A hat kilós 

csákány nem nyomja többé vállamat, kemény nyele 
nem töri föl gyönge kezeimet.

Még egy koczczintás, még egy bucsucsók szeretett 
szaktársaimmal, azután Isten veled te kopasz fejti Kri- 
vány, te zsupfedeles meredélyeit, nem taposom a má- 

! sik utczáinak sarát, nem csábítom édes csókra csinos 
| leányait. Elbúcsúzom tőletek örökre, elmegyek innen 
j messze, a délidábos, aranysárga kalászos rónára.

Még csak pár perezünk van hátra, igyunk hát 
kedves barátim, úgy is kérdés vájjon felköszöntjíik-e 
még egymást ebben az életben vidám poharazás mellett!

Dübörög már a vonat, hallatszik a füttye, itt a 
válás pillanata.

Ekkor valami nedvességet éreztem végig futni 
arczoraon, látásom elhomályosodott. A szemeket elbon
tották a válás keserűsége, vagy talán a szabadulás 
öröme által kisajtolt könynyek.

„Ruttka felé tessék felszállani!“ hangzik a kalauz

Házi kezelés vagy vállalat?
Az erdőkezelés egyik legkimagaslóbb oldala 

az erdőhozamáunak szakszerű kihasználása, 
mert csak úgy látjuk a fáradsággal fölnevelt 
és még fáradságosabban megőrzött erdőnk után 
a megkívánt hasznot, hogy ha terményeinek 
megfelelő értékesítéséről gondoskodunk.

A favágásnak, usztatásnak vagy más utón 
való szállításnak az ideje közeledik, mert a 
tavaszi enyhe szél lassacskán elenyésző a hó
réteget , mely eddig erdeinket vagy egyál
talán nem, vagy csak nehezen engedte 
megközelíteni s a melegebb időjárás, a hos
szabb napok is mindinkább kedveznek a mun
kásnak.

Az okos gazda idejekorán gondoskodik a

-tüionzeiesi araic: »
Egész é v r e ................................... 4 frt —- kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vas á rnap
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köszönheti, mely abból állt, hogy mindig olyan 
czikkeket vásárolt, melyek senkinek sem 
kellettek s igy természetesen azokat potom
áron szerezte meg; igen de egy-két áv alatt a 
viszonyok megváltoztak s az előbb megvetett 
áru kapóssá lett, úgy, hogy potomáron szerzett 
készletén busás haszonnal adott túl.

így vagyunk a munkások fölfogadásával. 
Ha addig szerezzük be őket, mig van miből 
válogatnunk úgy mennyiség, mint az anyag 
jóságára nézve, olcsóban is kapjuk meg azokat 
s jobbakat is válogathatunk.

Munkáinkat kétfélekép végezhetjük, még 
pedig oly módon, hogy az egészet egy válal- 
kozóra bízzuk, ki azután azok helyes és kí
vánalmaink szerint való végbevitelére magát 
lekötelezi s ekkor a munkaerő további beszer
zése már nem a mi gondunk, hanem a vállal
kozóé, vagy pedig a munkát házi kezelésben, 
magunk által beszerzett s fölfogadott munkások
kal végeztetjük, mely esetben ezek keresésének 
s megválasztásának a gondja teljesen a mi 
nyakunkba szakad.

A két módozat közül hogy melyik az 
előnyösebb, azt nehéz lenne megmondani, mert
mindkettőnek meg vannak a saját hívei s mint 
a példabeszéd mondja, minden róka a maga 
farkát és minden czigány a maga lovát dicséri.

Vessünk párhuzamot a kettő között, igy

talán a bizonytalanság tömkelegéből kibonta
kozhatunk s belátásunk szerint megválaszthatjuk 
a boldogulás felé vezető helyes utat.

A munkának vállalatba adása nézetem 
szerint a munkaadóra nézve mindig kényelme
sebb, mert ha derék, megbízható, szakértő és 
becsületes vállalkozót kaphatunk, ki eme szép 
tulajdonok mellett még anyagi biztosítékot is 
nyújthat, nyugodtan hajthatjuk le fejünket pár
náinkra s nem kell folyton fáradoznunk, hogy 
a munkát ellenőrizzük; jóformán egyéb dolgunk 
sem akad, mint a végeztetni kívánt munkát 
kijelölni és a készet számba venni.

Akadnak olyanok, kik ellenvetik, hogy a 
vállalkozóval végeztetett munka sokkal drágább 
mintsem a házi kezelés, az ilyenek azonban 
nem gondolják meg azt, hogy mig az előbbinél 
a folytonos felügyelettel járó költségeket nem 
mi viseljük, hanem a vállalkozó, addig az utóbbi
nál legjobb erőinket kell erre a czélra föl
használnunk s őket egyéb, talán még fontosabb 
teendőiktől elvonnunk. Szóval irigyeljük a
hasznot, mit a vállalkozó zsebre vág, ha ugyan 
a mindig koczkázattal s jóformán mindig csak 
a vállalkozó koczkázatával járó munka ilyet
egyáltalán hajt. Azt különben vitatnunk sem 
szabad, hogy a vállalkozónak némi haszonra 
jogos igénye van, mert utóvégre is ő fáradozik, 
ő viseli a felelősséget, mi csak arra valók 
vagyunk, hogy a kész hasznot zsebre vágjuk.

harsogó szava, melyre hatan kapaszkodunk föl a III. ! 
osztály egyik nem valami csinos és kényelmes fül
kéjébe.

A gőzparipa csakhamar elkezdett prüszkölni s 
dübörögve indult meg a vonat, mi pedig rögtön rágyúj
tottunk a nótára; egymást követték a : „Ballag már a 
csőszdeák .. *‘ és „Feketére van a gőzös festve, azon 
visznek engem Budapestre !“

Sajnos, hogy midőn már jó kedvünk legmagasabb 
fokát érte, le kellett szálnom s társaimtól elválnom; 
nem azért ugyan, hogy már czélnál lettem volna, hanem 
mert itt lakott a — kedvesem. Hja, a női s z í v  úgy vonz 
minket magához, mint delej a vasat.

Éjjeli tizenegy óra volt, midőn leszáltam. Tudtam 
ugyan hogy várnak, no de azért még sem háborgatom 
őket édes álmukban, inkább elmegyek a kávéházba 
s végig mulatom ezt az első éjét, melyen nem feszé
lyez a szakiskolai rend és fegyelem s nem kell félnem 
a szigorú büntetéstől. Olyan édes is az a szabadság!

Már jól hajnalodott, midőn bekopogtattam kedve

sem szülőinek lakásán s élveztem a viszontlátás forró 
ölelését, édes csókjait.

Négy napot töltöttem itt, a szerelem éden kert
jében. Istenem, milyen hosszú volt négy nap a szak
iskolában s milyen rövid itt! A nap egy órának, az 
óra egy pillanatnak tetszett.

A búcsú pillanata újból elérkezett; még egy öle
lés, még egy csók, azután vége boldog napjaimnak. . .

Csakhamar elvitt a rohanó vonat kedves szülőim 
ölelő karjaiba.

A viszontlátás első örömei csakhamar elmúltak s 
napjaim egyhangúakká váltak volna, ha nagy hamar 
meg nem ismerkedem falunk derék erdőőrével.

Amolyan jó ötvenes volt az öreg, de arczának 
viruló színe messze elütött az én zupával és savanyu 
káposztával megsárgított arczomtól, melyről ezek a fia
talság zománezát tejesen leszedték.

Egy szép októberi napon meginvitált az öreg, hogy 
ránduljak ki vele védkerületébe. Persze hogy kapva 
kaptam az alkalmon s miután édesanyám teli gyömö-
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Ezeket kellően megfontolva és figyelembe 
véve a vállalat utján való munkáltatás előnyeit 
elvitatnunk nem lehet.

A házi kezelés ennek ellenében sokkal 
nagyobb teketóriával és koezkázattal jár. El
tekintve attól a fáradságtól, mely a munkások 
keresésével van összekötve, ha ezeket meg is 
kapjuk, nem mindig ismerjük azoknak a munka- 
képességét. A látszat gyakran azt látszik 
mutatni,hogy munkánkat olcsón és nagy haszonal 
fogjuk végezhetni és csak annak befejezése után 
látjuk keserű csalódásunkat, tapasztalva, hogy 
munkásaink még a csekélynek látszó munka
bér felét sem érdemelték meg s nekünk az 
egész egyszer annyiba került, mint a hogy 
gondoltuk. Azt fogják erre mondani, hogy hát 
arra való a felügyelő személyzet, hogy a munká
sokat szorgalomra serkentse, jó munka vég
zésére buzdítsa, ha pedig ez nem használ, el 
kell bocsátani a hanyagot s helyette derekabbat 
keríteni. Igen ám, de a mai korban már nem 
állhatunk kancsukával a munkás háta mögé, 
sem huszonöt bottal meg nem fenyegethetjük 
s az elbocsátás részünkre nem valami nagy 
előnyt biztosit, mert az ez által keletkezett 
hiányt alig van alkalmunk pótolni, jobbat pedig 
az elbocsátottnál jóformán soha sem kaphatunk.

A napszámba dolgozó munkás, bár men
nyire ügyeljünk is rá, bár mennyire is buzditsuk, |

mindig csak immel-ámmal dolgozik s csak azt 
lesi, hogy az idő minél jobban teljék, ennek 
ellenében a szakmába dolgozó munkásnak az 
ideje drága s ha csak szerit teheti, igyekszik 
azt jól fölhasználni, hogy ez által még további 
keresetre is alkalma nyíljék.

A két különféle munkamód egybevetésé
ből nyilvánvaló, hogy a házi kezelés soha sem, 
vagy csak nagy ritkán előnyösebb a vállalati 
munkánál okosan cselekszünk akkor, midőn 
ezt az utóbbit alkalmazzuk. Nagyon termé
szetes, hogy itt első sorban óvatosaknak kell 
lennünk a vállalkozó megválasztásában s csak 
olyat alkalmaznunk, ki úgy személyi tulajdonai, 
valamint társadalmi állása és becsületessége 
által kellő biztosítékot nyújt nekünk arra nézve, 
hogy a reá bízottaknak becsülettel s teljes meg
elégedésünkre megfelelni képes.

A munkás kérdés napjainkban nagyon élire 
van állítva s a munkások között terjedő szo- 
cziálizmus nagy hullámokat kezd országszerte 
vetni. Mi még a saját bajainkból sem óhajtunk 
szocziális kérdést kovácsolni, annál kevésbé a 
másokét istápalni, de nyíltan kimondjuk abbeli 
véleményünket, hogy minden munkaadónak első 
kötelessége a vidéke munkásait venni igénybe 
s idegeneket, amazok mellőzésével csak a leg
végső esetben alkalmazni. Ne tévesszük szem 
elöl azt, a mit a német mond: „Leben und leben 

| lassen“. (Élni és élni engedni mást is).

szülte tarisznyámat különféle elemózsiával, magam meg 
szivartárczámat jóféle (?) britanikával, dohányzacskómat 
meg finom verpelétivel, úgy indultam neki, akár csak 
a magyar kártyából ismert Stüsszi vadász.

A toronyóra négyet ütött, mikor kiértünk a falu
ból s még ulig kezdett pitymallani. A nap első suga
rainál értünk a meglehetősen távol fekvő erdőbe. Tár
sam és vezetőm egy magas sziklára vezetett, honnan 
gyönyörű kilátás nyílott a vidékre.

A kilátás nagyszerűsége, az üde szabad levegő
egészen elbájolt.

— Istenem! — sóhajtottam föl — de gyönyörű 
a te alkotásod, de szép a nagy természetben való élet 
és így az erdőőr élete is! Mennyire örvendek, hogy 
ezt a pályát választottam !

Társam szánakozó mosollyal nézett végig s mo
solyát egy mély sóhaj kisérte.

— Mit mosolyog, urambátyám ? Talán nem ért 
egyet lelkesedésemmel?

— Szegény flu, — felelt ő — szerencsés, hogy

még ábrándozni is tud, de biztosíthatom, hogy az, a 
mit képzel, mind csak hiú ábránd. Majd eljön az idő, 
midőn fölébred az igaz valóra, akkor szeretuém majd
hallani véleményét.

Egy darabik mindketten elhallgattunk s elmélyed
tünk saját gondolatainkba.

Társam elővette pipáját s komisz kapadohánnyal 
megtöltött dohányzacskóját s meg akarta tölteni. Elő
vettem szivartárczámat s elébe tartottam, de vissza
utasító tta: jobban ízlik neki a pipa.

— No akkor töltse meg az én dohányomból. Csak 
nem fog erdőőr létire olyan komisz dohányt szini.

Mig a pipáját tömködte, mint ha magában beszélne, 
mormogta :

— Mi erdőőrök, kedves öcsém, általában olyan 
helyzetben vagyunk, hogy nem szívhatunk drága sziva
rokat és dohányokat, hanem örülhetünk, ha egy-egy 
napra kijut a 3 krajczáros kapadohányból, de bizon 
olyan idők is vannak, hogy erre sem jut.

— Eh — gondoltam magamban — te csak ijeszt-
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LEVELEZÉS.
Szent-Király-Szabadja 1897 február 14.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Utóbbi időben kedvelt lapunk hasábjain gyakran 

volt alkalmunk olvasni egyes vidékek vadorzóinak 
garázdálkodásairól. Hogy a világ lássa, hogy az erdé
szeti személyzet nem rózsákból, hanem tövisekből ve
tett ágyon nyugszik, legyen szabad nekem is a pana
szok nagy épületéhez egy szerény téglácskával hozzá
járulni.

Veszprém vármegyének bakonyi erdőségeiben lévő 
egy prépostsági uradalomban a fatolvajok mondhatni 
rendszeres vágást űznek s nem is egyenkint és titokban, 
hanem 10—12 személyből álló csoportokban is egész 
nyiltan űzik gonosz mesterségüket s az erdőőrt már 
figyelembe sem veszik, sőt még ők üldözik, a hol csak 
tehetik. Lakását már két Ízben is fölgyujtották s az 
erdőőrnek megfékezésükre irányított minden igyekezete 
kárba vész, mert a bérbe adott birtoknál nincs senki, 
ki erélyesen pártját fogná.

Eddig csak vagyonában tettek kárt, nemrég azon
ban már személye is veszélyben forgott. A minap 
ugyanis tetten érve egy fatolvajt, azzal dulakodásba 
keveredett, s midőn ez magát kezeiből kiszabadítva 
futásnak eredt, az erdőőr fölkapta fegyverét s hogy a 
gazemberre rá ijesszen, azt oldalt tartva elsütötte. 
Alig hogy eldördült a lövés, az egyik bokorból jajgatás 
hallatszott, ebbe bujt ugyanis a másik fatolvaj s a 
lövés véletlenül őt érte, szerencsére nem halálosan,
hanem biz az megnyomta az ágyat egy pár hétig s a
komédia bele került az erdőőrnek vagy 150 forintjába.

Igaz, hogy fegyvert használni az erdőőrnek csak

getsz engem s bolondá akarsz tenni. Nem hiszem én 
azt, hogy az erdőőrök helyzete olyan sanyarú lenne.

Rágyújtottam én is s neki indultunk a barangolás
nak. Én irgyeltem őt, hogy már erdőőr, ő pedig sajnál
kozott fölöttem, hogy erre a pályára szántam magamat.

A nap többi része gyorsan telt s szinte bosszan
kodtam, mikor hazafelé fordítottuk szekerünk rudját. 
Bucsuzáskor meg is Ígértem, hogy mindennap kirán
dulok vele. Jártam is ki minden nap, az erdő valami 
csábos erővel hatott rám, nem tudtam otthon maradni.

Egy este, midőn a barangolásból haza értem, 
atyám egy hatalmas levelet adott át. Milyen nagy 
volt az örömöm, midőn kiértettem belőle, hogy egy 
dunántúli uradalomba kineveztettem! A fizetés ugyan 
csekély, no de majd lesz mellékjövedelem!

Alig vártam, hogy állásomat elfoglalhassam. Nem
sokára ott voltam rendeltetési helyemen.

No, a milyen nagy volt örömöm a kinevezés 
megkapásakor, olyan nagy bubánatnak adtam a 
fejemet, midőn állásomat elfoglaltam.

megtámadtatás esetén, önvédelemből van megengedve, 
de hiszen ő nem is a futó után lőtt, hanem azt csak 
meg akarta ijeszteni s fegyverét egészen más irányba 
sütötte el s abban, hogy a tudtán kívül ott elbujtat 
találta, teljesen ártatlan volt. No azóta okult a maga 
baján s most már ijesztgetni sem meri a tolvajokat, 
azok pedig annál szemtelenebbül űzik gonosz mester
ségüket tovább.

Minden nap imádkozunk, hogy; „de szabadíts meg 
minket a gonosztól!” vájjon eljön egyszer az idő, hogy 
fohászkodásunk meg is lesz hallgatva?

Tisztelettel maradtam a szerkesztő urnák
igaz hive 

S t i c z  L á s z l ó  
I. oszt. járási erdőőr.

Edelény 1897 február 24.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Az ország minden részéből olvastam már híreket 
lapunkban, csak a mi vidékünkről nem. Ezt a hiányt 
pótlandó tollat ragadtam, sajnos azonban, hogy örvende
tesei semmit sem irhatok, mert olyan eseményről kell 
hirt adnom, mely nyilván bizonyítja az erdészeti sze
mélyzeti nehéz helyzetét.

Sokan vannak, kik állásunkat irigyelik, mert annak 
csak a szép oldalait látják, árnyképeit azonban figye
lembe sem veszik, mert tagadhatlan ugyan, hogy a 
szabad természetnek fiai lóvén, annak minden szép
ségeit végig élvezhetjük, ha ugyan családi és egyéb 
gondjaink erre valló fogékonyságunkat el nem tompítják 
s magasztos és szép hivatás az, melynek szolgálatában 
állunk, de mind ezek nem állanak arányban ama fárad-

A lakás, melyet kijelöltek, úgy nézett ki, mint ha 
tatárok dúlták volna föl; szinte féltem bele menni, 
annyira rozoga volt. Egy nagy szoba, mint valami 
tánczterem; a cserépkályha az első érintésre össze- 
düléssel fenyegetett, a sivitó szól szabadon járta az 
ablakokat, a szoba közepén meg ott volt az esővízből 
összegyülemlett tócska. A másik szoba méltó társa 
volt az elsőnek. Már — már vissza akartam fordulni 
s haza szökni, de elüljáróm biztatott, hogy csak legyek 
türelemmel, rövid időn áthelyeznek másfelé.

Azóta egy hosszú év telt el s én még mindig itt 
vagyok. Az édes remények, melyeket az erdőőri 
álláshoz fűztem, szétfoszladoztak s mindanyiból egyébb 
sem maradt hátra keserű csalódásnál. Csak most ért
tettem meg s érzem át a falunkbeli erdőőr sóhajtását! 
Vájjon igy lesz ez örökké, vagy még az erdőőrökre 
is jobb napok viradnak?

M a c h a y  Pá l .
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ságos szolgálattal és különféle veszedelmekkel, melyek
kel hivatásunk kapcsolatban áll.

Magam az erdészet terén meglehetős tapasztalattal 
bírok, mert már tizennégy éve állok szolgálatában s ez 
idő alatt több tisztességes uradalomnál fordultam meg, 
de mindenütt azt tapasztaltam, hogy a kenyérnek is 
két héja van, mégis egész szolgálatom alatt annyi bajon 
soha sem estem át, mint mostani utolsó állomásomon, 
hol már öt év óta buzgólkodom.

Mostani állomáshelyemre való érkeztemkor egé
szen uj gazdálkodást kellett kezdenem. Szegődmény- 
földem egy részét bevetettem tavaszi búzával s az 
áldás meglehetős volt, de midőn már learattam s össze
hordottam, egy reggel arra virradtam, hogy egész 
termésem a tűz martalékává lett. Jó szerencse, hogy 
óvatosságból s ismerve az erdőőrök helyzetét bebizto
sítottam s igy bár nem is egészen, de jó részben mégis 
megtérült a károm: veszett fejszének a nyele. Ez tör
tént nyáron s már ősszel meglőtték a mezőn legelő 
lovamat: a gonosz tettes máig is ismeretlen. Meg 
vagyok győződve, hogy a tettesek orvvadászok voltak, 
mert előzőleg kettőnek is elkoboztam fegyverét. Hála 
fenséges herczegi uram jóságának, mely lovam árát 
megtérítette.

Következő évben még rosszabbul jártam, mert 
egy fa kiadó napon két paraszt azért, mert egy kóbor 
kutyát meglőttem reám támadott s védekezésem da
czára fejemet és kezeimet anyira összeszurkálta, hogy 
félholtan szállítottak lakásomra s életem megmentését 
Istenen kívül csakis egy derék ezredorvos buzgólkodá- 
sának köszönhetem. A gonoszak most ülik le enyhén 
kiszabott egy évi börtön büntetésüket a miskolczi fog
házban.

Folyó évi január hó 20-án kint jártam kerületem
ben s midőn semmi hibát nem találtam, megindultam 
az erdő közepén lévő lakásom felé. Útközben egy
szerre valami ropogás tett figyelmessé,melynek irányába 
sietve csakhamar három paraszt suhanczot fedeztem 
föl favágással elfoglalva, kik azonban azonnal futásnak 
eredtek. Az egyiket elfogtam ugyan de ez hirteleii 
visszafordult s késével szemem felé szúrt, de czélt 
tévesztett, mert a támadást elhárító kezemnek a mu- 
ható ujját érte csak a szúrás.

Hogy az illető azután tőlem is megkapta a magáét, 
talán fölösleges mondanom; most az ügye a tüntető 
bíróság előtt van.

íme, kedves bajtársaim néhány élvezetes esemény 
az erdőőröknek sokaktól irigyelt gyöngyéletéből. Jó 
lenne, ha mások is példámat követve megírnák hasonló 
bajaikat a szerkesztő urnák, idővel szép kis történetet 
lehetne azokból összeállítani.

Mely közleményem után maradok a szerkesztő
urnák

igaz hive
C s i z m a r o v i t s  An d r á s

Coburg hercegi erdöőr.

Különfélék.
K érelem . Felkérjük mindazokat az olvasóinkat, 

kik részint a múlt, részint a folyó évi eddigi előfizetési 
dijaikkal hátralékban vannak, hogy ezeket még e hó fo
lyamán kiegyenlíteni szíveskedjenek, hogy igy magunk 
is különféle kötelezettségeinknek eleget tehessünk.

E rd ei m agvak  beszerzése. Többször meg
történt, hogy erdei magvak beszerzési forrását egyes ol
vasóink nálunk tudakolják. A hasszadalmas és költséges 
levelezés elkerülése czéljából felhívjuk olvasóink és az 
érdeklődők szives figyelmét Leitner János magkereskedő
nek (lakik Körmenden, Vas vármegye) lapunk hátlapján 
található hirdetményére. Nevezett czég magvainak jó
ságáról személyesen is volt alkalmunk meggyőződni, miért 
is azokat mindenkinek bátran ajánlhatjuk.

R itk a  vadász-szerencse. Még a nagy vadá
szok közül is kevés mondhatja el magáról, hogy egy 
álló helyzetében pár perez allatt 3 darab vaddisznót 
puskázott le. Ez a szerencse érte Eisert Pál korponai 
gyógyszerészt, aki két hajtót véve magához, a napok
ban kiment a korponai erdőbe. A két hajtót egy sürü 
vágásba küldte s pár perez múlva kilencz vaddisznó 
rohant Eisert felé. A vadász nyugodtan gyors egymás
után lőtte ki puskája három csövét s három darab 
vaddisznó vére festette pirosra a havat. Az egyik két- 
méter mázsát, a másik 95 kilót, a harmadik 90 kilót 
nyomott. Gratulálunk a szerencsés vadásznak!

G yilkosság  24 év elő tt. Bécsből jelentik. Egy 
Heher Anna nevű asszony borzalmas gyilkosságról tett 
jelentést a rendőrségnél, melynek még mint kis gyer
mek, huszonnégy évvel ezelőtt ő maga volt tanúja és 
a melyet eddig félelemből nem mert följelenteni. 1873- 
ban február 10-én a Heherékkel szomszédos házba, a 
melyben Friederich György lakott a feleségével beál
lított egy Lehner János nevű napszámos és szállást 
kért éjszakára. Heher Anna épp akkor ott volt Frie- 
derichéknél az apjával együtt. Éjszaka aztán az apa 
és leány egyszerre rémséges kiáltozást hallottak. Oda
rohantak az istálló ablakához a honnan jól átláthattak 
Friedrichékhez, ekkor borzasztó kép tárult a szemük 
elé; Friedrichék a napszámos holttestét hurczolták az 
istállójuk felé. A holttestet azután másnap éjfélkor 
kivitték a mezőre és ott elásták. Ennek is tanúi voltak 
Heher Anna és az apja, a kiknek Friederich azt mon
dotta volt, hogy kimúlt, egy birkája és azt ássa majd 
el a mezőn. Friedrich György és felesége különben 
már egy ilyen eset miatt a törvényszék élőt állottak. 
Hir szerint az öreg házaspár még ma is életben van 
és Reithben lakik gyilkosságuk színhelyén.

Hortobágyi csikósok Amerikában. Két
nyalka hortobágyi csikóslegény már jun. 1 -én hosszú 
útra kél. Elvitorláznak Amerikába. Fifadelfiában társa
ság alakult a mely a világ minden nemzetéből lovaso- 

. kát toborz össze s ezekkel a nyáron körútra indul
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Amerika nagy városaiban. Olyan lovasok kellenek csak, 
a kik nyereg nélkül ülik meg a lovat. Valamennyinek 
nemzeti ruhája lesz. Gerster Lajos, az Egyesült-Álla
mok budapesti uj konzula szerződtette el őket.

Siketnémák regénye. Temesvárott sajátságos 
szerelmi regény végződött. Egy Maximtsuk Károly nevű 
siketnéma asztalos, ki gyermekkorában mint egy nyo
morban elhalt munkás árvája került a temesvári siket- 
néma-intézetbe, a minap annak rendje és módja szerint 
áttért a zsidó vallásra, hogy szive választottját, a szin
tén siketnéma Neumann Reginát nőül vehesse. Maxim
tsuk ugyanis morvaországi illetőségű, és a fönnálló 
törvények értelmében osztrák alattvaló csak hasonló 
vallásu nővel köthet Magyarországon polgári házasságot. 
Mivel pedig az osztrák államkötelékből való elbocsá
tása akadályokba ütközött, rászánta magát az áttérésre. 
Az előirt rituális operációt Böhm Mihály dr. orvos vé
gezte rajta s a polgári házasságkötés pár nap múlva 
meglesz. A két siketnéma viszonya rendkívül gyöngéd 
s még a siketnémaintézetböl származik, a hol megsze
rették egymást. Maximtsuk csak arra várt, hogy önálló 
műhelyt nyithasson s hazavihesse a menyecskét, a kivel 
aligha lesznek zajos jelenetei.

M inden percben  eg y  házasság. Egy érdekes 
statisztikai kimutatás szerint Angolország és Wales 
azok a boldog országok, a hol átlag a nap minden 
percére egy esküvő esik. Naponta 1250 ember háza
sodik s miután egy házassághoz rendes körülmények 
közt két ember szükséges, egy nap 625 esküvő tör
ténik. Egy nappalnak pedig tizenkét órája van, vagyis 
hétszázhusz perce. így hát körülbelül minden perezre 
egy esküvő jut. A válás aránya eléggé kedvező ehhez 
a rózsás állapothoz képest. Évente 650 valópör kelet
kezik, igy tehát egy egész esztendőben annyi a válás, 
a hány az esküvő egy nap. A válópörök kilencvenegy 
százaléka elválasztással végződik.

J a p á n  fogorvosok. Hihetetlenül tökéletes a 
foghúzás művészete Japánban! így kiált föl egy ame
rikai orvos, cikkében, melyet a párisi Journal d’hygiéne 
legújabb számába irt. Milyen pompásan húznak fogat 
Japánban! Milyen geniálisok a fogorvosok ! A japán 
fogorvos puszta kézzel, minden más eszköz segítsége 
nélkül húzza ki a fogat Könyökével ügyesen megtá
masztja a beteg fejét s szájába nyúl, úgy hogy a be
tegnek kell tartania a száját. Majd hüvelyk és muta
tóujjával megragadja a rósz fogat és kirántja egy pil
lanat alatt. Egy perez alatt öt, hat, hét, vagy annyi 
fogat húz, ki, a hányat éppen akar. S a beteg egyetlen 
egyszer sem csukhatja be a száját, olyan gyorsan és 
olyan ügyesen csinálja a dolgát az orvos. Csaknem 
hihetetlen, de szavahihető emberek állítják hogy egy 
embernek egy operáció alkalmából harminczkét fogánál 
többet még soha sem húzott ki japán fogorvos.

Az o rr sok kellemetlenséget okoz némelyeknek, 
de nagyobb bajt alig zúdított még valakire, mint Po- 
povics Ráda bácskai emberre. Összekapott Budimits 
Bogdánnal s ez a dulakodás közben leharapta Popo- 
vics Rádának az orrát. Még ádázabb dühvei rontottak 
egymásnak s a vége volt, hogy Budimits Bogdán halva

maradt a csatatéren. A zombori törvényszék három 
napig tárgyalta az esetet s Popovics Rádát ma 12 évi 
fegyházra Ítélte.

Hat ember elégett. Kirchberg közelében egy 
Kreutzbauer nevű paraszt majorjában nagy tűz tá
madt. A szikrák átröpültek egy 200 lépésnyire lévő 
másik majorságra is, mely egyHatzl nevű parasztnak 
a tulajdona. Mind a két majorság a lángok martalékává 
lett. Hatzl, a ki két ökröt ki akart hozni az égő is
tállóból, odavesztett a lángok közt. Két cselédlány és 
két legény pedig, a kik mélyen aludtak, mire feléb
redtek, már nem tudtak kimenekülni a házból. Azok 
is odaégtek. A Kreutzbacher majorán is egy szolga a 
lángok áldoztatává lett. A tüzet úgy látszik, gonosz 
szándékosság okozta.

A gyilkos sipkája. Szany sopronmegyei 
község közelében, mint jelentik, egy hid alatt a mo
csárban meggyilkolva találták Kató József szanyi tűz
oltót, a ki a görzsöuyi malomba búzát vitt örletni.A rend
őrség megindította nyomban a vizsgálatot s kiderítette, 
hogy Kató Józsefet egy tüzoltótársa ölte meg bosszú
ból. A gyilkos áldozatát a mocsárba vonszolta, de nagy 
sietségében sapkáját elcserélte a magáéval. Ez az el
cserélt sapka vezette nyomra a csendőrséget. A gyil
kost elfogták.

A szegény asszony szerencséje. A bankegye
sület váltóüzletébe egy szegény asszony nyitott be. 
Valamikor vett ott egy bécsi sorsjegyet részletfizetésre, 
most pedig a szükség kényszerítésére eljött a bankba, 
hogy a sorsjegyen túladjon, mivelhogy — úgy mon
dotta — betevő falatja sincsen. Megkérte azonban 
szépen az urakat, nézzék meg, nem nyert-e ez az ő 
sorsjegye ? Az egyik hivatalnok egykedvűen nézte meg 
a sorsjegy számát, majd keresgélni kezdett a sorso
lási jegyzékben. Egyszerre csak megakadt a szeme, 
kétszer is megnézte, nem csalódik-e, odahívta nehány 
kollegáját is, azok is nézték, de tényleg úgy volt, a 
két szám teljesen megegyezett. — A szegény asszony 
sorsjegye az utóbbi húzásnál megnyerte a 290.000 frtos 
főnyereményt. Kíméletesen tudatták az asszonynyal 
szerencséjét. Ez egy ideig szótlanul, szinte értelmet- 

i lenül bámult maga elé e szavakra, majd felsikoltott, 
örömében azt sem tudta, mibe kezdjen és a boldog
ságtól csaknem elájult. A bank alkalmazottai meg- 
hatottan nézték a szegény asszon örömét, a kit most 
egyszeriben gazdaggá, boldoggá tett a jó szerencse.

M ibe k e rü ln e k  je le n té k te le n  dolgok.
j Naponkint sokszor haszontalanul sok gyújtót fogyasztunk,
I a nélkül, hogy meggondolnék, hogy az ilyen csekély- 
! ségek egy esztendőben milyen nagy összegre rúgnak. 
| Európában körülbelül ötvenezer gyujtógyár van, a mely 

évenkint körülbelül 120 millió forint ára gyújtót gyárt. 
A  legnagyobb a jönköpingi (svédországi) gyár a mely 

j legelőbb hozta forgalomba a svéd gyújtót, a melynek 
| kivitele évenkint ezer millió dobozra rúg.
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Bestiális gyilkosság. Olmützból telegrafálják: 
Egy Heinz nevű napszámos Dóiéin községben borzalmas 
gyilkosságot követett el. Egy haimadféléves kis fiúcskát 
megragadott a torkánál s addig fojtogatta s csapkodta 
a földhöz, mig a szegényke kilehelte lelkét. Történt pedig 
ez az iszonyú tett a gyermek anyjának szemeláttára. A 
szerencsétlen asszony éppen fát hasogatott az udvaron, 
a szörnyű jelenet láttára odarohant, rásujtotta baltáját a 
gyilkosra és lecsapta jobb kezének egyik ujját.

A szerető boszuja. Kampf verseczi kovácsot 
elhagyta kedvese és máshoz költözködött. Kampf vala
honnan dinamittöltényt szerzett s a leány lakása előtt fel
robbantotta. A ház fala bedőlt, de senkiben sem tett 
kárt. A tettest elfogták.

Erdészeti tánczmulatság. A lippai főerdő- 
hivatalhoz tartozó berzovai m. kir. erdőgondnokság 
az alakítandó segélyegylet javára tánczmulatságot 
rendezett, mely — mint eddig valamennyi hasonló 
mulatság — fényesen sikerült, mit abból is lehet kö
vetkeztetni, hogy hozzánk elhelyezés végett 39 frt 75 kr. 
tiszta haszon küldetett be. A levél a postán eltévelyed- 
vén, az elszámolás részletezését csak a jövő számunk
ban közölhetjük.

Dráma a menyegzőn. Tiszahegyes torontál- 
megyei községben a napokban Komán Tasa fóldmives 
lakodalmán Miloszáv Drága, csinos menyecske a 
tánczban elfáradva, pihenni tért a kamarába. Alighogy 
elaludt, éles fájdalmat érzett mellében. Segélykiáltásaira 
többen kirohantak, de senkit sem találtak közelében. 
A melléből patakzott a vér. Jancsics Milivojt gyanúsítják. 
Ez azonban mindent tagad.

Agyonkinzott gyermek. Az angyalföldi kis- 
hajcsár-uton lakó Prnka Ignácz mechanikus szobájából 
a szomszédok Prnka öt éves leányának keserves 
sírását hallották. A kis leány szülei nem voltak ott
hon, s a szegény gyermek mind keservesebben sirt. 
Erre a közelben álló rendőrt figyelmeztették, a ki az 
ajtót felnyitotta s ott találta a leánykát széken ülve, 
véresre verve. A rendőr értesítette az esetről a VI. 
kerületi kapitányságot, a hannan a rendőrórvos a hely
színére ment, s megállapította, hogy már hosszab idő 
óta rendszeresen ütötték, kínozták s éheztették lelketlen 
szülői, s a halálba akarták üldözni. Az állapot, mely
ben a kis gyermeket találta vérlázitó volt. A szegény, 
kinek kezeit, lábait kitörték e lelketlen szülők, egyik 
szemét kiütötték s gyenge kis teste el volt borítva 
ütés által okozott sebektől. A mentők beszállították 
a szerencsétlen gyermeket a Rókusba, hol azt vallotta, 
hogy azért verték embertelen szülei, mivel kenyeret 
kért tőlük. A központi ügyeletes fogalmazó azonnal 
letartóztatta a gonoszlelkü házaspárt. A szencsétlen 
gyermeket, melynek első gyermekévei olyan kínokkal 
voltak összekötve, most a Rokuskórházban ápolják.

Pályázatok. Ájánlkozások.
Vizsgázott, nem koros erdőőr április elsejére keres

tetik. Javadalmazás 50 frt készpénz; 16 mérő rozs, 8 
mérő búza, 8 mérő árpa, 15 métermázsa csöves tenyeri, 
1000 D-öl földilletmény, 4 szarvasmarha, 4 göbe tartás, 
szabad lakás és tüzelőfa. Kérvények bizonyítvány máso
latokkal > Herczegi főbérnökség, Miklósvár u. p. Tamási 
Tolna megye < czimén küldendők.

2. Egy okleveles erdőőr, ki 10 évi szolgálatáról 
jó bizonytványokat felmutatni képes, a fáczán és más vad 
tenyésztésében jártas, a ragadozók mindennemű pusztí
tását érti, az okszerű erdőkezelésben teljesen képzett, ál
lást keres. Szives tudakozódásokra felvilágosítást ad e 
lap szerkesztősége.

Kínála t .
Eladó egy 15 hónapos tiszta fajú, nemes vérű máj 

színű kan vizsla; apja angol setter, anyja rövid szőrű 
német faj; magassága 64 cm. A vadászatnál nagyszerűen 
működik s kitünően van idomítva. Ára 50 frt. Érdeklő
dők forduljanak az >Erdészeti Újság« szerkesztőségéhez, 
hol czimem megtudható.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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Kö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  Kö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztító gépekkel.
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I. Fenyő-magvak : o 'O v3<C “ --- M fl. fl. fl.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20
Fekete fenyő (Pinus austriaca)— — 75—80 230,— 1 2 ,- 2,50
Vörös fenyő (Pinns larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50
Luez fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140,— 7.50 1,20
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3 — —,60
Sima fenyő (Pinus strobus) — — 75 500,— 25,80 5,50
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) — — 4 0 ,- 2,50 —,50
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1,—
Corsicai fenyő (Pinus Corsiea) — — 70 350,— 18,50 4 , -
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450 — 24,— 5,—
Törpe fenyő (Pinus motana) — — 
Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — —

II. Lombfa-magvak.

70—75 250,— 14 — 2,80
1 8 ,-
20,—

Akáczfa (Robinia pseudo acatia) — 35 — 2,25 - .4 5
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) — 50,— 3,— —,60
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Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100.— 6,20 1,30
Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) bű 30,_ 2,— —,40
Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — 40.— 2,50 —,50
Mezei juhar [Acer campestris] — — tí 4 0 , - 2,50 —,50
Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 4 0 - 2,50 —,50
Nyírfa (Betula alba) — — — — rd 2 0 , - 1,50 —,30
Körisfa (Fraxcinus excelsior) — — rQ 25,— 1,75 —,30
Erdei bükk (Fagus Silvatica) — •r-»bű 3 2 , - 2,50 —,40
Szil mezei (Ulmus campestris — — <2> 40,— 2,50 —.50
Csere galagonya(Crataegus acyacantha) aT 20,— 1,— —,30
Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) o

B 30,— 2 , - —,40
Seprő jeneszter (Spartium scoparium) 50,— 3,30 — 60
Amerikai vörös tölgy (Quercus rubra) 40,— 2,80 —,50
Hárs nagyloveiü (Tilia europ. grandif.) *o 7 5 ,- 4,30 —,80
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) o 70,— 4,— —,75
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — p 180,— 9,50 2 _
Gleditsehia háromtöv (— triacanthos) 30 — 2,— —,4 >
Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6,— 1,— 1

Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 
Összes magvaim uj, szárazminöségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira

képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

p *
?.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

IHP** legújabb árjegyzéke, •"Ipl
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve,

A nagyméltóságu földművelésügyi m. i ir .  M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

osség'O.io.Ix. njolag 23cio®l3l5S«a/tc>'fct
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.

pg^- Óvakodjék m indenki oly ezégektöl, melyek olcsóbb ajánlattal akarják ! 
régi vevőinket félrevezetni " Ip j

Kiváló tisztelettel BLUM és T Á R S A
BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.

„ Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói
oütő utcza fi. Szervi.tatér sarkán. A földinivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. M árczius 7. 23-ik szám.

ÉRDÉ
szak- ós társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ...............................4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Vasá rnap

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Szakero hanyatlása az erdészeti altiszteknél.
Különösnek fog tetszeni sokak előtt czik- 

kem fölirata a mai korban, midőn mind több és 
több szakiskolázott erő kerül az erdészet szol
gálatába s a régiek is, kik szakiskolai kikép
zésben vagy ezek hiánya, vagy más egyéb okok 
miatt nem részesülhettek, ennek hiányát 
magán szorgalommal igyekeznek kipótolni s az 
erdőőri szakvizsgát letenni. Mindezek daczára 
azt kell tapasztalnunk, hogy sok helyütt az 
erdészeti altiszti személyzet a helyett, hogy 
képességei fejlődnének, ismeretköre tágulna, 
viszamarad a tudás terén.

Nem sok fáradság kell ahhoz, hogy ennek 
az okát fölfedezzük; egy kis megfigyelés mind
járt megmutatja, hogy hol a dolognak a bibije.

Magam részéről ennek az okát abban vélem 
fölfedezni, hogy úgy a kincstárnál, mint egyes 
magán uradalmaknál is az a szokás dívik, hogy 
a terjedelmesebb és nagyobb munkakört nyújtó 
kerületek ellátásával rendszerint az idősebb, 
rangfokozatban magasabb altiszteket bízzák meg 
abban a hiszemben, hogy ezekben jobban lehet 
megbízni, mint a fiatalabb nemzedékben s talán 
azért is, mert az ilyen kerületekkel kissé jobb 
díjazás is jár (már a hol jár) s ezzel akarják 
sok évi hű szolgálatukat megjutalmazni, no meg 
talán egyesek hiúságának is hizeleg, ha eldiese- 
kedhetnek védkerületük terjedelmével s fontos
ságával. Ennek ellenében a fiatalabb személy
zetet különféle apró-cseprő, minden fontosságot 
nélkülöző kerületekbe teszik, mintegy bizony-

TÁB.C2ZA.
------ +c+------

Féltékenységből.
Együtt nőttek föl, együtt játszottak az utcza 

porában s kergették a pillangókat a virágos réteken, 
később együtt kerültek be az iskolába s mig gyűrték 
magukba a különféle tudományokat, közbe buzgón 
faragták az iskolák padjait. A gymnásiumba is együtt 
kerültek s csak akkor váltak el, midőn eljött a pálya- 
választás ideje.

Gyuri a tanítói, Józsi az erdészeti pályát tűzte ki 
élete czéljául, mindkettő igaz lelkesedéssel, buzgóság- 
gal látott utánna tanulmányainak.

Józsi a szakiskola sikeres bevégzése után egy 
uradalmi erdészhez került gyakorlatra s midőn ez öt 
év múlva elhalálozott, elfoglalta helyét. A véletlen 
csodálátos játéka úgy akarta, hogy Gyuri báratja a

tanitoképezdei tanfolyam elvégzése után ugyanabba a 
községbe lett megválasztva tanítónak, hol Józsi állo
másozott.

Mint gyermekek váltak el egymástól s mint meg
lett emberek találkoztak újból.

A falu vendéglőjében ült Józsi s csöndesen boroz- 
gatott magában, közbe gyöngéd szavakat intézve a 
fölszolgálással foglalatoskodó Katiczához, midőn egy 
uj, ismeretlen férfi lépett be az ivóba s köszöntve a 
a jelenvoltakat, mint az újonnan megválasztott tanító 
mutatta be magát.

Hangja hallatára mint ha villanyszikra ütötte 
volna meg Józsit, fölpatant ülőhelyéről s pillanat alatt 
nyakába szökött az uj jövevénynek.

A két jó barát örömét leírni lehetetlen. Alig 
akart vége szakadni az ölelkedésnek, csókolódásnak. 
Vége — hossza nem volt a múlt emlékei fölsorolásá
nak s a jövőben való együttélés örömei ecsetelésének.

Hogy beszéd közben vígan poharaztak, mondani 
is fölösleges, mert hisz ismert példabeszéd, hogy „can-
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ságául annak, hogy szakismereteikben nem 
bíznak meg.

Az ilyen eljárásnak kettős rósz oldala van.
Az idős altisztek megtörve az élet viharai 

és sanyaruságai által, fáradt testtel és lélekkel 
kénytelenek olyan helyen teljesíteni szolgálatot, 
mely még a legfrisebb életerőt is kemény pró
bára teszi s igy éppen abban nem részesülnek, 
mire öreg napjaikban legnagyobb szükségük 
lenne: a nyugalom és pihenésben; viszont a fiatal 
lelkesedéssel pályájukra lépő fiatalok, teli tett- 
vágygyal, ambícióval, akkor, midőn testi és 
szellemi képességeiknek legmagasabb fokán 
állanak, tétlenségre vannak kárhoztatva, mely 
lelkesedésüket vajmi hamar lelohasztja, szellemi 
erejüket fonnyasztja, testüket ellustitja. Ilyen 
tétlenség mellett azután nem lehet csodálni, 
hogy sokan másfelé keresnek szórakozást s nem 
egyszer káros élvezeteknek vetik magukat 
karjaiba.

Nem akarom én azt elvitatni, hogy az öreg 
szolgáknak nagy fölénye van a fiatalok fölött 
dús tapasztalataikban, melyek gyakran többet 
érnek a legkitűnőbb szakismeretnél is és szíve
sen adózok érdemeiknek, csak az a kívánságom, 
hogy a fiatalok szakértelmének a fejlődése ne 
szorittassék háttérbe.

Az erdészeti tisztviselők abban a kellemes 
helyzetben vannak, hogy elméleti ismereteiket

folyton gyarapíthatják s haladhatnak a kor 
szellemével, mert nem csak hogy magasabb dí
jazásuk megengedi nekik a szakmájukba vágó 
iratok és müvek beszerzését, hanem ott vannak 
szakkönyvtáraik is, tömve a legkitűnőbb szak
munkákkal. Az altiszt — még ha anyagi hely
zete meg is engedné neki — ezt nem teheti, 
egyszerűen azért, mert ezek a müvek rendesen 
olyan czikornyás, magas röptű irályban vannak 
tartva, hogy akár azokat, akár csak a chaldei 
nyelven irt bibliát vegye kezébe, egyre megy, 
egyikből sem fog érteni semmit, mert valljuk 
meg az igazat, érthető népies nyelven irt er
dészeti szakmunkánk alig van.

Szerény véleményem szerint a szolgálatuk
ban megöregedett, elcsigázott, eltörődött al
tiszteket föltétlenül a kényelmesebb, kisebb 
munkakörrel biró védkerületekbe kellene el
helyezni, hogy itt egy hosszú élet fáradalmait 
kipihenhessék s ha már ebben évtizedeken 
keresztül nem volt részük, legalább öreg nap
jaikban legyen megnyugvásuk.

Az ember fiatal korában teli van tetterő
vel, tettvágygyal, tűzzel, lelkesedéssel s mohón 
keresi a munkát, a foglalatoskodást; heves 
vére nem engedni pihenni, buzgósága folyton 
uj meg uj cselekvésre ösztökéli, a munka 
nehézsége, az akadályok nem riasztják vissza, 
csak fokozzák igyekezetét; az ilyen embert

törés amant humores“, no meg az erdész ember sem 
szokta a bort a csizma szárába önteni.

A bor csakhamar elfogyott, no de ezen buzgón 
segitett az ügyes Katicza s csakhamar beállított a 
friss töltéssel.

A tanitó csak most vette észre a leányt s nyom
ban megakadt rajta a szeme. No de volt is min.

Katicza most volt teljes virágában szépségének; 
gyönyörű karcsú alakja, gömbölyű rózsás arcza, égszin 
kék ábrándos szemei, aranysárga, bokáig érő dús haja 
a szemlélőt az első pillanatban megigézték.

— Barátom — szólt a tanitó, miután a leány el
távozott — az elbájoló egy teremtés; sókat jártam- 
keltem, de ehez hasonlatos szépséget nem talaltam. 
Igazán kedvem lenne belé szeretni.

— Neked csak kedved lenne, Gyurikám, mig én 
fülig szerelmes vagyok; igaz, hogy ez csak amolyan 
titkolt szerelem, néma epekedés, mert arról rajtad 
kivül még eddig senkinek sem szóltam. Láttam a leányt 
serdülő korától felcseperedni, láttam bájainak folytonos

fejlődését, ismerni tanultam szép lelki tulajdonait S 
mindezek annyira megigéztek, annyira elbátortalanítot
tak, hogy bár sokszor feltettem magamban, nem 
mertem neki szerelmemet bevallani.

— Nos, ha igy van, akkor mondhatom, hogy máris 
vetélytársak vagyunk s vigyázz magadra, mert mond
hatom, hogy kemény ellenfél leszek.

— Hát majd megválik, melyikünk lesz a győztes, 
egyszer valahára én is végit akarom szakítani a 
bizonytalanságnak s legközelebb nyilatkozni fogok.

A további beszélgetést megakasztotta Katicza be
jövetele , ki folyton ott sürgött-forgott a szobában és 
settenkedett asztaluk körül, vidám kaczajjal íelelgetve 
a két borozó dévajkodó megszóllitásaira.

Késő este vetette ki a két barátot s miután el
búcsúztak, Ígéretet tettek, hogy naponkint találkozni 
fognak, mit annál könnyebben tehettek, mert mind
ketten ott étkeztek a vendéglőben.

** *
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kell oda tenni, hol eme tulajdonai fölhaszná
lásának tág tere nyílik.

Azt fogják ellenvetni, hogy ilyen fontos 
helyeket nem lehet tapasztalatlan kezekre bizni, 
mert ott elméleti képesség mellett, kellő ta
pasztalat híján többet rontanának, mintsem ja
vítanának. Hát hiszen nem is mondom én azt, 
hogy a szakiskolából, vagy máshonnan az er
dészet szolgálatába lépőre azonnal magára 
bízzák az ilyen fontos helyeket, sőt éppen 
ennek az ellenkezőjét óhajtom.

Most nagyobbrészt az a szokás dívik, hogy 
a fiatal erdőlegényeket bele gyömöszölik az 
irodába s éveken át ott tartják, mig vagy kora, 
vagy az előléptetés sorrendje megengedi er
dőőré való kineveztetését.

Igaz, hogy az irodai foglalkozás senkinek 
sem árt, mert itt folyton módjában van szelemi- 
leg képződni, csiszolódni, az életben annyira 
szükséges illemet, finomságot elsajátítani, ezek 
mellett azonban nagy kárára elhanyagolja szak- 
képzettségét.

Az erdőlegényeknek, fiatal, uj erdöőröknek 
ott a helyük a legfontosabb védkerületekben, 
idősebb és tapasztalt altisztek oldalánál, hol al
kalmuk nyílik szakértelmüket tapasztalatokkal 
gazdagítani s az erdő kezelésének minden csiny- 
ját-binyját elsajátítani. Egy két év teljesen elég
séges arra, hogy az igazán igyekvő s megfelelő

Napról-napra találkozott a két jó barát a ven
déglőben, hova talán nem is annyira az étel-ital, mint 
inkább a szép Katicza vonzotta. Hévvel udvarolt neki 
minkettő, az éles megfigyelő azonban rögtön észreve
hette, hogy a leány inkább a barna vadászhoz vonzó
dik, mintsem a szőke tanítóhoz. Észrevették ezt csak
hamar a vetélytársak is. így tartott ez vagy két 
hónapig.

Egy délutáni napon magában vetődött be a 
vadász a vendéglőbe s ott Katiczát egyedül találta, 
szülői látogatóban jártak valahol. No — gondolta Józsi 
— most, vagy soha! s elkapva a körötte forgolódó 
leány kezét, gyöngéden magához vonta.

— Ne húzódjék tőlem, kedves Katicza, — szólt 
a bár nem nagyon húzódó leányhoz, — maradjon 
mellettem, mert nagyon komoly és fontos dolog az, a 
mit magáeskának mondani akarok.

A leány arcza hirtelen kipirult, sejtette már mit 
akar neki a vadász mondani s nem húzódott többé.

— Lássa, Katiczám, én szeretem az első pil

elméleti képességei biró fiatal ember még a leg
komplikáltabb kezelést is gyakorlatilag elsajá
títsa s annak mestere legyen.

Az idős altiszteket pedig, kik ifjú koruktól 
fogva eleget fáradoztak, eleget bajlódtak és 
vesződtek, kiknek testi erejét megtörte ez a sok 
fáradozás, midőn az oldalukon begyakorolt ifjút 
már saját szárnyaira bocsáthatják, tegyék ki 
olyan védkerületbe, mely kisebb munkakörrel 
járván, öreg napjaikra némi kényelmet biztosit 
nekik s némileg kárpótolja a múlt fáradalmaiért.

Csak ilyen módon lehet a szakerőket fej
leszteni, csak igy lehet igazán derék, úgy el
méletileg, mint gyakorlatilag képzett altiszteket 
nevelni, nagy megkönynyebbitésére elüljáróik- 
nak s nagy előnyére magának az erdőkezelésnek.

Az ambicziót, a lelkesedést nem lelohasz- 
tani, hanem ápolni és nagygyá növelni kell, mert 
csak ez vezet az igazi boldoguláshoz.

Kozl i k  Ignácz
erdőőr.

Nyílt levél az Erdészeti Újság 
tekintetes szerkesztőségének.

Miként jutottam ahoz. hogy létezik már egy olyan 
lap is, mely az erdészeti védszemélyzet ügyét felkarol
ja, nem lesz érdektelen azt e becses lap hasábjain a 
tekintetes szerkesztő ur szives engedelmével közzé 
tennem. Ugyanis a múlt év őszén a „Vadász Lap“ 
egyik számában Dr. Kaufmann Ernőtől jelent meg egy

lanattól, a melyben megláttam; szerelmem nem múló 
láng, hanem gyehenna tüze, olyan, mely soha ki nem 
alszik: mondja, édesem, tudja-e, akarja-e viszonozni 
azt az én szerelmemet s akar-e lenni az én kis fele
ségem ?

Katicza még vörösebb lett, majd elhalványult, 
majd ismét kipirult s egyszer csak mintegy öntudat
lanul odavetette magát a vadász széles mellére s ful- 
kodló hangon suttogta: „igen*'.

Ezt a boldogító kis szócskát azután megpecsételte 
egy hosszú ölelés, egy végtelen hosszú csók, a rég 
titkolt szerelemnek első gyümölcse, ez azonban már 
nem tanuk nélkül történt, mert ugyanekkor toppantak 
be Katicza szülői.

A meglepetés általános volt s egy darabig szót
lanul áltak mind a négyen, külön-különféle arczkifeje- 
zéssel. A leány szégyenkezett, a vadász zavarodott, 
az apa szeme szikrázott, a mama pedig elégedetten 
mosolygott.

A kínos helyzet nem tartott soká, Józsi csakhamar
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nyílt levél mint válasz Földes m. kir. főerdész ur azon 
közleményére, melyben az erdővéd személyzetet párt
fogásába vesszi Kaufmann vakmerő állításai ellen. — 
Ezen farizéus válaszában ugyanakkor felemlíti, hogy 
egy „Erdő-Őr" czimü újság is lett ez alkalomból 
részére küldve, melyből Ítélve az „Erdészeti Újság" 
derekassan megfelelt ezen nyilván reczipiált honpol
gárnak, miután harczias iróniája többé nem mutatkozott 
a „Vadász Lapban". — Azonban hogy bekezdésemtől 
el ne térjek, örömmel vettem azt, hogy ilyen lap is 
létezik, s addig nem nyugodtam, mig azt meg nem 
szereztem. —• Hogy ezen lap keletkezett, azt hiszem, 
az csakis a t. szerkesztő ur buzgó eljárásának köszön
hető ; adja a Magyarok Istene, hogy ezen nemes törek
vését mindenkor a legnagyobb siker koronázza. Mi pedig 
kedves bajtársak azon legyünk, hogy kedvelt lapunkat, 
az Erdészeti Újságot tehetségünkhez képest úgy szelle
mileg, mint anyagilag támogassuk, hisz az egész magyar 
birodalom erdő kontinensén statisztikai kimutatás sze
rint 22.000 erdőőr működik, már pedig ez olyan szám, 
hogy ha ennek csak fele is hozzá járulna ügy buzgó 
lapunkhoz, úgy e gyenge csemetéből hamar hatalmas 
terebélyes fa fejlődnék.

Külömben úgy vettem észre, hogy Magyarország 
nagyobb részén ismeretlen az „Erdészeti Újság", azért 
kedves szaktársak kívánatos volna az, hogy mindegyik 
ki már ezen lap birtokában van, valamennyi ismerős 
kollégája nevét, illetve czimét elküldéne e becses lap 
buzgó szerkesztőjéhez, ki azt hiszem, szivessen küldene 
mutatványszámot az illetőknek.

Végül pedig azon kéréssel járulok a tekintetes 
szerkesztő úrhoz, miszerint szíveskedjék azt megen
gedni, hogy becses lapjának, húsz éves erdészeti ta- 
pastasztalataimbol olykor-olykor egy-egy szerény köz

leküzdte zavarát s oda lépve a még mindig némán 
álló szülök elé. bevallotta Katicza iránt való szerelmét 
s annak viszontvonzódását s annak rendje s módja 
szerént megkérte kezét és kérte áldásukat.

A szülők — kik a fiatalok szerelméről mitsem 
tudtak — egy ideig még megzavarodva tekintgettek 
egymásra, de utóvégre is meghajoltak a megmásithat- 
ian sors előtt s örvendő arczczal adták beleegyezésüket 
s szülői áldásukat, egyúttal azonban kijelentették 
Józsinak, hogy hozományt Katiczával ne várjon, mert 
ők szegény emberek.

— Nem is számitok én semmiféle hozományra 
— szólt büszkén kiegyenesedve Józsi — nincs nekem 
arra szükségem akkor, mikor a világ legnagyobb 
kincsét, az én édes Katiczámat kapom.

A boldog vőlegény azután még sokáig ott maradt 
az ő kedves galambjánál s elsuttogták egymásnak a 
múlt epekedéseit, vágyakozásait, a jövő édes reményeit 
s szitták ajkaikról az igaz szerelem csókjának legéde- 
sebbb, hamisítatlan mézét.

leményt megeresszek. Igaz, nincs valami jeles irói 
tehetségem, de ami tőlem telik, iparkodni fogok annak 
híven megfelelni.*

Hazafiui üdvözlettel 
N a g y - Z e l l ő ,  1897. márczius 1-én.

H i d v é g h y  G y ö r g y
érseki erdővéd,

* Hálás köszönet szives buzgóságáért. A közlőit 
s harminczat meghaladó czimre küldtünk mutatvány- 
számokat. Ön azt óhajtja, hogy a 22000 erdészeti al
tiszt fele járassa a lapot? Mi megelégednők a tized- 
részével is, sőt még ennek felével is, no még azzal, 
ha a jelenkezők mind elő- és nem utófizetők lennének.

Az ígért közleményeket nem csak hogy szívesen 
fogadjuk, de kérjük is, hogy azokkal minél gyakrabban 
keressen föl. S z e r k e s z t ő .

B erzovai tánezm ulatság.
Lapunk múlt számának „Különfélék" rovatában 

megemlékeztüuk volt arról, hogy a berzovai erdészeti 
altiszti személyzet sikerült tánczmulatságot rendezett, 
mely a szép erkölcsi siker mellett még 39 frt 75 kr. 
tiszta jövedelmet is hajtott az erdészeti altiszti segély- 
egyesület javára s megjegyeztük, hogy a levélnek 
későn való beérkezése miatt a részletes elszámolást 
nem közölhetjük. E hiányt pótlandók, most hozzuk 
névsorát azoknak a derék férfiaknak, kik úgy az er
kölcsi, mint az anyagi sikerhez hozzájárulni szívesek 
voltak. A névsorban ezeket találjuk ; Seidner Bernát 
10 fi., Schlauch, Hóffirek Antal, Hoffirek Vilmos, Hopp 
János, Erdősi Ferencz, Bálint Béla, Trifu, Bruger 
István, Pozsgai János. Bálint Ferencz, Varjasi, Seidner 
N., Kiss Valér, Dotterer, Krapusan, Kovács Aladár,

A fiatalok nemj:követték a mai kor ama hóbortos 
szokását, hogy a szerelmesek mint jegyesek vénülnek 
meg egymás mellett, hanem ugyancsak siettették az es
küvő napját, mely őket örökké, egész életükre egye
sítse s két hónap múlva meg lett a lakadalom.

A tanítót villámcsapásként sújtotta az a hir, mert 
Katiczát ő is szenvedélyesen szerette, de végre is vagy 
azért, mert belátta, hogy a dolgon változtatni nem 
lehet, vagy pedig mert szerelme nem volt az az igazi 
mély szerelem, mely csak a halállal végződik, hanem 
csak mulékony föllobbanása fogékony ifjú szivének, 
bele nyugodott sorsába s még ő volt az, ki legjobban 
örült jó barátja boldogságának.

A boldog ifjú pár bevonult a csinos vadásziakba, 
abba a kicsiny fészekbe, mely ezentúl egész 
világukat, minden örömüket magába foglalta. Nem 
kellett nekik a világ zaja, nem annak örömei, él
vezetei, ők mindezeket gazdagon megtalálták egymás 
szemeiben.

(Folytatás következik).
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Wolheim Lipót, Debreczeni, Berencz István, Kovács 
Aladár, Wolheim Lipot, egyenkint 2 írt., Dehelány, 
Wolheim Miksa, Baltyán, György,Totoreán Tódor egyen
kint 1 frt 50 kr. Bárány János 1 frt 45 kr., Dót Löw, 
Boros, Knauer, Maroits, Miller, Pozerits, Kovács őrs
vezető, Ludig, Szepesi N., Levik György, Brenyó N., 
Balló Zsigmond, Boros N., Keller György, Riglan 
Frigyes egyenkint 1 frt., Matsas Balázs, Cozman, 
Vaczan egyenkint 50 kr. Összes bevétel 77 frt 95 kr., 
ennek ellenében az összes kiadás 38 frt 20 kr. s igy 
mutatkozik 39 frt 75 kr. tiszta bevétel.

Legyen itt is nyilvános köszönet kifejezve mind 
ama emberbarátoknak, kik megjelenésük és áldozat- 
készségük által oly szép jelét adták nemes törekvéseink 
iránt való érdeklődésüknek, de köszönet egyúttal a 
rendezőknek is, mert a szép siker bizonyára jó részt az 
ő buzgólkodásuknak köszönhető.

LEVELEZÉS.
I g e n  t i s z t e l t  S s e r k e s z t ő  ur!

A  soóvári m. kir. Erdőhivatalnak Ujhutai erdészeti 
altiszti személyzete által f. év február hó 28-án saját se
gély-egylete alapjának javára, az Ó-Huta község határában 
fekvő' >Mexico«-hoz czimzett vendéglőben megtartott tánc- 
mulatságról van szerencsém a következőkben értesíteni:

A  mi á mulatságot illeti, az igen kedélyes hangulat
ban folyt le, mi az által lett bebizonyítva, hogy a ven
dégek — majdnem az összes — még reggel 5 óra táj
ban is javában járták a friss polkákat.

Daczára annak, hogy az erdészeti altiszti személy
zet nem volt megfelelőképen képviselve, a mulatság még 
is elég szép eredménynyel végződött — mert mint tiszta 
fölösleg 43 frt 50 kr. lett kimutatva és a miskolczi 
takarékpénztárba betéve.

Sajnos ugyan, de meg keli jegyeznem, hogy az al
tisztek közül éppen azok maradtak ki, a kik leginkább 
lettek volna hivatva, hogy megjelenésükkel ezen nemes 
czélt előmozdítsák s ezek közé soroztam nagyobb részt 
a mocsolyási erdőgondnokságnál lévő altiszteket, kik 
egyáltalán nem képviseltették magukat s ennél fogva a 
fölösleg is nem onnét származik, mintha az csupán al
tisztektől folyt volna be, hanem ezt nagyobb részt a 
tiszt uraink, valamint Neufeld Lipót ur és a diósgyőri 
vas- és aczélgyár altiszti személyzete mozdították elő, a 
kik mondhatni nagy számban jelentek meg.

Meg kell még jegyeznem, hogy Kárász István m. 
k. főerdész ur, Cserei Gyula erdész ur és neje ő nagy
sága mint bálvédnökné, Füschel József erdész ur és Heim 
János gyakornok ur igen nagy segítségünkre voltak úgy 
a rendezésnél, mint pedig megjelenésükkel.

Összes bevételünk 106 frt 50 kr. Ebből kiadás 
63 frt. Fölösleg 43 frt 50 kr,

Maradtam hazafias üdvözlettel
P a u m e r  J á n o s  

m, kir. erdőőr.

Különfélék.
H íd K lím ában. A  világ leghosszabb hidja, egy 

amerikai szaklap szerint, Khinában van Sangang városa 
mellett, s a Sárga tenger egyik ágát hidalja át 8\5 kilo
méter hosszúságban. Az egész híd kőből van s 300 pil
léren nyugszik, melyek mindegyikét egy márvány oroszlán 
díszíti. A  hid pályájának a vizszin feletti magassága 64 
láb. A  hid állítólag közel 800 éves s falazása kitűnő 
állapotban van még mai napság is.

Fogság  e lö l a  ha lá lba . Kovács Sándor orsovai 
pénzügyőri felvigyázó ellen valami mulasztás miatt bűn
vádi eljárást indítottak, melynek során szükségesnek látta 
a törvényszék, hogy Kovácsot vizsgálati fogságba helyezze. 
A  hatóság emberei el is mentek letartóztatására, de mi
kor tudtára adták, hogy mi járatban vannak, Kovács 
szolgálati fegyverével a szemök láttára agyonlőtte magát. 
Hátrahagyott levelében azt írja, hogy már régen eltökélte 
magát az öngyilkosságra.

H ajórobban tás a  D unán. Mohácsról írják : 
Még 1883-ban Lelbach bácsmegyei gazdag földbirtokos
nak egy elsőrangú gabonás hajója elsülyedt Mohács 
mellett a Dunában. A földmivelésügyi miniszter megbízá
sából szombaton kísérletet tettek hogy a hajót, a mely 
roppant testével akadályozta a közlekedést, fölrobbantsák 
A  munkálatot Predragovits Szilárd nyugalmazott utász
kapitány vezette, a ki négy Ízben tiz-tiz kilogram dinamítot 
robbantott föl villámos készülékkel. A  nagy hajótest 
tizennégy esztendő leforgása alatt nagyon elzátonyosodott, 
mert a 40 kg. dinamit egy porczikáját sem mozdította 
meg. Nagyobbmennyiségü dinamitot nem robbanthatnak 
föl, mert attól tartanak, hogy a közellevő betonfalazatot 
és házakat megrongálná. Szombaton a robbantás után a 
halászok husz-harmincz kilós harcsákat fogtak, a melyeket 
a dinamit megölt vagy elszéditett. Egy óriás harcsát, 
melyet százhuz kilogramra becsülnek, el kellett bocsátani, 
mert nem tudták a ladikba huzni. Az óriás hal kábult 
volt ugyan, de a farkának egy locscsantásával a kisebbik 
halászladikot fölborította, a másik ladik pedig nem bírt 
vele. A  robbantást a Duna mentén több ezer főnyi közön
ség nézte. A  kellő óvóintézkedést idején megtették.

A verkli m int bankóprés. A  temesvári ren
dőrség veszedelmes csalót keritett kézre, G r a b o v s z k y  
Antal gazdag szárcsái malomtulajdonos személyében, a ki 
bánáti kapzsi parasztoktól nagy összegeket csalt ki, az 
által, hogy régi zeneládákat adott át nekik bankóprésnek. 
A  kritikus pillanatokban ő maga rendezett egy rajtaka- 
patást két csendőrruhába öltöztetett cinkostársával, mire 
az áldozatok rendszerint elpárologtak. így tett Wilhelm 
Miklós ujpécsi gazdával is, kitől kétezer forintot vett át 
s a pénzért egy ócska Manopan nevű verklisládát adotr. 
A  megcsalt ember azonban nem hagyta annyiban a dol
got, odacsalta Grabovszkyt Temesvárra s maga játszotta 
a rendőrség kezére, Grabovszky beismerte, hogy eddig 
14-090 frtnyi csalást követett el. A  csaló maga gazdag
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ember, legújabb áldozatát pedig, a kin rajta is vesztett, 
teljesen tönkre tette, úgy, hogy a rendőrségnek kellett 
utravalóval ellátni.

D erék erdész gyerek. Oroszország egy köz
ségében az erdőőr nejével elment a szomszéd köz
ségbe s a házban csak a 15 éves fiuk maradt. Este 
éppen le akart feküdni, midőn egszerre észreveszi, hogy 
öt veszedelmes vadorzó be akar törni a házba, azzal 
a nyilvánvaló szándékkal, hogy a szigorú erdőőrön bos- 
szujokat kitöltsék. A fiú látván a veszélyt, nem ijedt 
meg, hanem lekapva atyja fegyverét az ablakhoz állt. 
Midőn látta, hogy már a kaput feszegetik és fenye
getőznek, elkezdett lődözni s csakhamar négy vad
orzó halva bukott le, az ötödik pedig megsebesült. A 
bátor fiú a sebesültet lefegyverezte s be vonszolta a 
szobába és ottan aztán elzárta. Midőn a szülők haza 
érkeztek, az apa nyomban a szobába sietett, de a mint 
belépett, a magához tért sebesült késsel nekirohant. A 
fiú ekkor a nála lévő puskával egy jól irányzott lö
véssel ezt is leteritette.

M egfogta az átok. Mesés, de szóról-szóra igaz 
történet. Sándor Eszter hevesi cselédlánynak elveszett 
egy aranygyűrűje. Gyanakodott, hogy ezt más nem 
lophatta el, csak legbizalmasabb barátnője, Almádi 
Erzsi. Vallatta a lányt, de az kifakadt; „Vakuljak meg 
mind a két szememre, ha elvittem a gyűrűt.* A dolog 
annyiban maradt. íme pár hét múlva az Erzsi leányzó 
szeme fájni kezdett, megvakult. Utána fájni kezdett a 
másik szeme is. Almádi Erzsi erre nagyon megijedt, 
Bevallotta, hogy ő lopta el a gyűrűt s visszaadta Esz
tinek. A másik szeme meggyógyult, de erősen hiszi, 
hogy azért vakult meg egyik szemére, mert megfogta 
a maga átka.

E gy  h íres  kö té ltánczos ha lá la . B 1 o n d i n,
a nagy akrobata és kötéltánczos, a ki vakmerő gya
korlataival olyan hírnévre tett szert, a minőt lángész 
vagy erény csak igen ritkán érhet el, Londonban meg
halt. Blondin, igazi nevén Emibe Gravelet, 1823-ban 
született. Fiatal korában egy newyorki színtársulatnál 
játszott másodrendű szerepeket, a mig egyszer arra 
az elhatározásra jutott, hogy a Niagara-vizesés fölött 
drótot feszit ki s azon tánczol keresztül a katarakták 
fölött. Az újvilág két része összesereglett, hogy tanúja 
legyen vállalkozásának. Blondin mindennap megis
mételte a nyaktörő utat. Közben a vízesés fölött, a 
kifeszitett kötélén, külön mutatványokkal mulattatta a 
közönséget. Hol palacsintákat sütött s nyilvánosan el
fogyasztotta, hol a hátára vett valakit, rendesen a fiát 
s úgy vitte át a túlsó partra. Egy alkalomból a velsi 
herczeg is elment megnézni. Blondin fölajánlotta neki, 
hogy átviszi a hátán a Niagara fölött. De a herezeg
nek nem volt kedve ehhez a vállalkozáshoz, inkább 
csak a partról tapsolt Blondinnak. Hála a sok reklám
nak s ujságezikknek, igen nagy anyagi hasznot haj
tottak Blondinnak ezek a mutatványok. Neve népszerű,

sőt csakhamar világhírű lett. Mint más nagyságoknak, 
neki is csakhamar utánzói támadtak. A világ különböző 
tájain ál-Blondinek támadtak, a kik ugyanolyan vesze
delmes akrobatái dolgokat mutattak a közönségnek, 
mint az igazi s bebizonyították, hogy bátorságuk és 
ügyességük sem kissebb. Noha Amerika fanatikusan 
rajongott Blondinért, kétségtelen, hogy kartársai közt 
akárhány, nem kevésbbé ügyes és vakmerő akrobata 
élt, mint ő. Hozzánk Magyarországba két Ízben is el
látogatott. Először nem sokkal a koronázás után járt 
Budapesten s a városligetnek régebben tűzijáték, ké
sőbben pedig róla Blondintémek nevezett tágas tisztá
sán produkálta magát, Nehány évvel utóbb európai 
körútja alkalmából ismét eljött Budapestre. Mutat
ványait az állatkertben végezte. Ott volt egyik tisztáson 
a kenderből font kötél, két 100 láb magas árbocz közé 
feszítve. Egy szemtanú igy Írja le az előadást:

Kevéssel hat óra után kilépett sátrából, violaszin 
ruhában, csillogó, aranyos keztyűkkel. Beleveté lábát 
egy lefűggő kötélbe, mire vagy tiz munkás sebesen 
fölhúzta az árbocz kosárba, hol a járókötél kezdődött. 
Ekkor kezébe vette a huszonöt láb hosszú egyensúlyozó 
dorongot, melyről azt mondták, másfél mázsát nyom, 
aztán el kezdett lépdelni a zene hangjára s átment 
ütemes lépésekben a hetven lépés hosszú kötélen a 
a másik árbocz kosarába. Visszafelé szaladva, tán- 
czolva jött, majd tótágast állt, széket állított a kötélre 
a két lábánál fogva, aztán fölmászott a szék karfájára, 
majd bekötött szemmel, fejére zsákot borítva, ment át 
a kötélen, színlelve minduntalan, hogy leesik. Végre 
nekiindult pompásan, a mikor egyszerre nagyot botlik 
s hanyatthomlok bukik — a kötélre, melyen egyideig 
fekvő marad. Inasát is hátára vette, úgy ment vele át 
a kötélen, majd kerékpárra ült s a magasban egy szál 
kötélen robogott rajta fői s alá. Oly biztosan végezte 
mutatványait, hogy a néző szinté elfeledett szörnyedni 
s attól rettegni, hogy egy véletlen elszakadó kötél, egy 
félrecsuszás, egy megrezzenés szörnyethalást vonhatna 
maga után. Úgy járt ott a magasban, mintha szilárd 
talaj lenne lába alatt, rendkívüli nyugalma és bizton
sága elvették a látvány borzalmas hatását.

Eiete utolját csöndes visszavonultságban töltötte 
Blondin. Tavaly házasodott meg, egy fiatal angol 
ladyt vett nőül. Azóta halála napjáig birtokain gazdál
kodott.

T a lá lt kincs. Debreczenből jelentik: Gróf
Degenfeld Pál iratosi erdejében Németh János' napszámos 
drága kincseket talált. A  téglási határban valamelyik 
nyíri község ura harmad félezer ezüst tallért rejtett el 
annak idején a harácsoló török hadak elől, s talán elbuj
dosott, vagy más sors érte, s igy a kincsről mindeddig 
senki sem birt tudomással, - -  Nevezett napszámos köl
csön kért húsz krajczárral Debreczenbe utazott és Harsányi 
Gusztáv törvényszéki vizsgálóbíróhoz vitte a régi pénzeket. 
Van köztük 1329 réz- és 118 5  darab ezüst pénz; tul- 
nyomólag lengyel és porosz herczeg, Báthory István és
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Zsigmond lengyel királyok arczképeivel. A  régiség egy- 
harmadrésze a kincstárt , a másik harmada gróf Dégen- 
feld Pált illeti, kinek birtokán találták, harmadik har
mada az önzetlen becsületes napszámost illeti, a ki 
Téglásra ismét csak úgy tudott viszszamenni, hogy más 
ajándékozott neki egy vasúti jegyre valót.

Egy okleveles erdőőr, kMO évi szolgálatról jó 
bizonyítványokat felmutatni képes, a iáczán és más vad 
tenyésztésében jártas, a ragadozók mindennemű pusz
títását érti, az okszerű erdőkezelésben teljesen képzett, 
állást keres, Szives tudakozásokra felvilágosítást ad e 
lap szerkesztősége.

H atfe leségü  em ber. Temesvárott elfogott a 
rendőrség egy Pap Antal nevű 56 éves géplakatost, a 
kiről kisült, hogy hat élő felesége van. A délvidék 
.különböző falvaiban sikerült hatszor házasságot kötnie 
pénzes asszonyokkal, a kiket azután egymásután elhágyo- 
gatott, miután elköltötte a pénzüket.

L ángoló  trag éd ia . Zádorlak temesmegyei 
községben tűzvész támadt, mely néhány házat elhamvasz
tott. Az egyik ház tulajdonosnője, Angele Mária kétség
beesve nézte, hogyan nyelik el a lángok minden va
gyonát. Hirtelen eszébe villant, hogy takarékpénztári 
könyvecskéje is benn maradt az egyik szobában. 
Halálmegvetéssel berohant érte, de a födél ugyanabban 
a percben beszakadt s maga alá temette. A  holttestét, 
mely korommá égett, később kihúzták a romok alól.

F érj h e ly e tt  a  felesége. Verseczről jelentik: 
A temesvár—báziási vasútvonal mentén a jasszenovai 
állomástól nem messze fekvő karashidi őrháznál teg
napelőtt este 10 órakor három lövést tettek a hid 
őrére, szerencsére azonban nem találtak. Másnap az 
őr felesége féltvén az urát, fölvette annak a köpönye
gét: maga foglalta el a hídnál levő őrhelyet. Midőn a 
vonat közeledését jelezték a sötétben, ismét több lövés 
durrant el és az urát helyettesitő nő több golyótól 
találva összerogyott. A tettesek elmenekültek. Az ön
feláldozó feleség még él, a golyókat azonban nem tud
ják eltávolítani az orvosok. A csendőrség nyomozza a 
tetteseket, kik talán a hidat akarták megrongálni; lehet 
azonban, hogy a merénylet bosszú müve. A környékbeli 
oláh lakosság sokat ad a „ciné mintye“-re. (Tartsd az 
eszedben.)

Pályázatok. Ajánlkozások.
276/1896 k. b. szám. Szolnok-Doboka vármegyé

ben rendszeresített két kerületi erdőőri állás megüresedvén, 
azok betöltése végett pályázat hirdettetik.

Ezen állásokkal egycnkint 250 frt. évi fizetés, 40 frt 
lakpénz és 60 frt. lótartási általány van egybekötve.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az 1879 évi 
X X X I. t. ez. 37. §-a értelmében felszerelt folyamod
ványaikat folyó évi márczius hó végéig a vármegye 
közigazgatási erdőrendészeti bizottságához nyújtsák be. 
Erdöőri szakiskolát végzettek előnyben részesülnek.

Deésen 1897 évi február hó 10.
B o r n e m i s z a  K á r o l y  

főispán.

18 közgy. 862 kig. sz. Szakolcza sz. kir. városnál 
egy erdőőri állásra ezennel pályázat nyittatik.

Javadalmazás: 200 frt évi fizetés, mely a városi 
házi pénztárnál utólagos havi részletekben felveendő 
és 4 ürméter kemény fa.

Ha az alkalmazandó erdőőr állásából kifolyó kö
telességének minden tekintetben pontosan megfelel, 
fizetése fel fog enleltetni.

A törvényes szakképzettséggel biró pályázók fel
hivatnak, hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket 
f. évi április 1-éig Szakolcza város polgármesteréhez 
nyújtsák be.

Szakolczán, 1897. évi február hó 19-én.
A v á r o s i  k é p v i s e l ő t e s t ü l e t .

Szerkesztői üzenetek .
K. Gy. u r n á k .  Ha mostaninál jobb helyet óhajt nyerni, 

kísérje figyelemmel a pályázati hirdetményeket s folyamodjék. 
Különben előjegyzésbe vettük s ha nálunk esetleg tudakozódnak 
alkalmas altiszt iránt, ajánlani fogjuk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhxadszky Em il.
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K ö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  K ö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.

Árjegyz k 1897. tavasz.
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I .  Fenyő-magvak : <: £ .‘2,'S a. a . a . ■< « ‘2 a. a . fl.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) —  —  
Fekete fenyő (Pinus austriaca)—  — 
Vörös fenyő (Pinus larix) —  —  — 
bucz fenyő (Abies excelsa) —  —  
Jegenye fenyő (Abies peetinata) —  
Sima fenyő (Pinus strobus) — — 
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) —  
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) —  
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) —  — 
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 
Törpe fenyő (Pinus motana) — — 
Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 
Szűrők Fenyő (Pinus Rigida) — —

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo acatia) —  
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —
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75— 80
4 0 — 50
80— 85
4 0 — 50

75

75
70

70— 75
70— 75

200,—  
230,—  
100,—  
140 —  

50,—  
500,—  

40 ,—  
63,—  

350,—  
450 ,— 
250,—

35 — 
5 0 , -

10.50 
1 2 , -

5.50
7.50 
3 .—

25,80
2.50 
3,75

18.50 
2 4 , -  
1 4 -

2,25
3 , -

2,20
2.50
1.50 
1,20

— ,60
5.50 

— ,50
1 -
4 , —
5, -  
2,80

1 8 , -
20,—

— .45 
— ,60

Hamvas égerfa (Alnus incana) —  —  
Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) 
Közönséges jávor (Acer pseudopl.) —  
Mezei juhar [Acer campestris] —  —  
Körlevelü jávor (Acer negundo) —  
Nyírfa (Betula alba) —  —  —  —  
Körisfa (Fraxcinus excelsior) —  —  
Erdei bükk (Fagus Silvatiea) —  —  
Szil mezei (Ulmus campestris —  
Csere galagonya(Crataegus acyacantha) 
Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) 
Seprő jeneszter (Spartium scopariura) 
Amerikai vörös tölgy (Quercus rubra) 
Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) —  
Gleditschia háromtöv (—  triacanthos) 
Koesánytalan (Quercus sessiliflora) —
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Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 
Összes magvaim uj, szárazminőségben, akár csirázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira

képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLÜI és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

p lf* *  legújabb árjegyzéke. **^8%
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltó ság u  fö ldm ivelesügy i m. k ir. M in is te riu m n ak  1894 évi augusz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

oségünls. újólag
a nagy tekintetű erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

= = = = =  F O L G - A m
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések  k iváló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d en k i oly czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vevő inket fé lreveze tn i CÖ1P2
Kiváló tisztelettel BLUM és T Á R S A

BUDAPEST IV.
Sütő u tcza  2. S zerv ita té r sarkán .

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ö csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói 

A földművelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e .............................. • . . 2 frt — kr.
Negyed évre . . . . . . . 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

200 forint fizetés.
Lapunk múlt szánnának „Pályázatok* rova

tában közölve volt Szakolcza szabad királyi 
város pályázati hirdetménye egy erdőőri állásra, 
melynél az erdőtörvény szabta minősítés ki
kötése mellett évi 200, mond kétszáz forint és 
4 szóval négy ürköbméter kemény tűzifa van 
biztosítva ama boldog halandónak, ki elég 
szerencsés lesz ezt a fényes állást megnyerni, 
hogy pedig a szakképzettek érdeklődését még 
jobban fölcsigázza és nemes vetélkedésre buz
dítsa, egyúttal kilátásba helyezi, hogy ha a 
pályanyertes állásából kifolyó összes köteles
ségeinek mindenben közmegelégedésre, buzgón 
meg fog felelni, fizetése még javíttatni fog. -—

Ez a páljázat annyira megnyerte tet
szésünket, hogy érdemesnek tartjuk vele kissé 
behatóbban is foglalkozni; hogy miért tesszük 
ezt éppen Szakolcza szabad királyi város 
pályázatával? Hát bizon nem azért, hogy ezt 
másoknál is meg nem teketnők, hane mázért, 
mert véletlenül ez került toliunk hegyére s 
tartjuk magunkat az anyóshoz, a ki azt mondta, 
hogy: „lányomnak szólok, de a menyem is ért
sen belőle.* Mi is Szakolcza városához szólunk, 
de értsenek belőle mások is, kik hasonló pályá
zatokat publikálnak. Előre bocsátjuk azonban, 
hogy tévedésünk nincs kizárva, mert a pályázati 
hirdetménynek a város által kibocsátott 
eredetijét nem láttuk, hanem az egészet 
úgy, a mint lapunkban közöltük, szó szerint az

T  J k . 3FL O  5ZS j9l .
------ -K*------

Féltékenységből.
(Folytatás és vége.)

A fiatal házasok boldogan élkté mézesheteiket 
csöndes magányukban s nőin törődve a külvilág folyá
sával, annak különféle bajaival vagy zajos örömeivel, 
egyedül szerelmüknek éltek.

Mózes hetek! Ostoba kifejezés ; mintha bizon az 
igazi kölcsönös szerelem boldogságát napokkal vagy 
hetekkel lehetne mérni!

Az igazi szerelemnek nincs határa, az tart örökké, 
mig csak a szív dobog, sőt még talán a sírban sem 
pihen meg, hanem az örök életben folytatódik a vég
telenig.

Gyuri, a tanító szerelme Katicza irányában nem 
volt ilyen; az ő fiatal, fogékony szive hirtelen föllob
bant ugyan s a benne keletkezett szerelem egy ideig

nagy lánggal lobogott s midőn szive választottját 
örökre elveszni látta magára nézve, azt hitte hogy ezt a 
csapást nem fogja túlélni, hogy a csalódás meg fogja törni 
szerelmes szivét, megemészteni testi erejét. Nem úgy 
történt. Csakhamar lohadni kezdett a tűz s észrevette, 
hogy az, a mit ő olyan mély érzésnek lenni vélt, nem 
volt egyéb hirtelen föllobbanó szalmalángnál, mely a 
milyen hamar és könnyen gyúlt ki, éppen olyan gyor
san ki aludt. Az egészből nem maradt egyéb rokon- 
szenvnéí, mellyel ezután is őszintén viseltetett kedves 
barátjának neje irányában.

A feledés annál könnyebben ment, mert a régi 
ábrándkép helyett egy másik lopódzott ifjú szivébe. 
Beleszeretett egy falujabeli kisbirtokosnak a gyönyörű 
leányába, az angyali szépségű Maiiba.

Mari érdemes is volt arra, hogy beléje szeres
senek, mert testi bájai mellett még angyali jóság is 
ömlött el egész lényén. Ábrándozó kék szemei gyö
nyörűen illettek dús szénfekete hajához, az egészség
től szinte kicsattanó orczáin ott virított a világ két
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„Erdészeti Lapokéból böngésztük ki és vettük 
át, igy nem lehetetlen, hogy az egészben tévedés 
van, mert megeshetik, hogy sajtóhiba folytán 
nem csak egyes betűk, vagy számok, de egész 
mondatok is kimaradhatnak, daczára a nagy 
figyelemnek, mellyel az ilyeneket javítani 
szokás.

Kezdjük a dolgot tárgyalni a tűzifánál mert 
ez jobban illik eszmemenetünk keretébe.

Biztos tudomással bírunk arról, hogy van
nak úri házak, a melyekben az éven át elhasznált 
fogpiszkálók mennyisége megüti, sőt nem egy
szer meghaladja a 4 ürköbmétert s igy nyilván
való, hogy a pályázatban kitett tűzifa mennyi
ség is azért van adva, hogy a megválasztandó 
erdőőr fogpiszkálóknak hijával ne legyen, mert 
hát egy szakképzett erdőőrről nem lehet olyan 
neveletlenséget elképzelni, hogy fogait az uj- 
jával, vagy pedig bicskájával piszkálja, mert 
azt csak senki sem fogja állíthatni, hogy 4 ür- 
köbméter tűzifa egy lakásnak, bár milyen hit
vány legyen is az, télen át való fűtésére, egy 
családnak éven át főzésre elegendő lenne.

A tűzifajárandóságot látva, először azt hit
tük, hogy Szakolcza sz. kir. város valahol a 
priériákon, a tropikus éghajlat alatt fekszik, de 
kételyeink csakhamar elosztottak, midőn a tér
képen utána kutattunk, mert Nyitra vármegyé
ben fedezztük fel, erről pedig még a legnagyobb

legszebb rózsája s piros, üde ajkairól a mosoly soha 
el nem tűnt.

A tanító szerelme most az egyszer nem volt tűnő, 
hanem igazi mély érzelem, mely még jobban fokozó
dott, midőn észrevette, hogy ő sem közönyö Mari| előtt 
s midőn szerelmi vallomása elfogadva s viszonozva 
lett, a hetedik égben képzelte magt.

Napok és hetek tűntek el a boldog szerelmesek 
feje fölött a nélkül, hogy bárki is tudott volna kettejük 
édes titkáról, de a világ és annak nyelve rósz, utó
végre is kipatant a titok. Előbb csak bizonytalan 
sugdosások hallatszottak, később már szinte dobszóval 
hirdették a két ifjú szerelmes viszonyát. Mint rendesen, 
most is az tudta meg legkésőbben a dolgot, a kit 
közelről érdekelt, a' két szerelmes és Mari szülői.

A módos szülők szertelen haragra gyúltak, midőn 
a dologról értesültek s jaj volt a szegény Mari fejének. 
Ők, a gazdag polgárok egy tudja Isten honnan ide 
vetődött szegény tanítónak adják oda leányukat ? Nem, 
inkább annak a szive törjön össze, inkább elhantolják

irigység sem állíthatja, hogy meleg éghajlat 
alatt fekszik. Ebből kifolyólag azt következ
tetjük, hogy az említett 4 ürköbméter fa fog- 
piszkálókra van szánva, itt azonban arra va
gyunk kiváncsiak, hogy mit fog ugyan a meg
választandó erdőőr piszkálni? Abban nem ké
telkedünk, hogy fogai lesznek, de hogy azok 
közé a 200 frt fizetés mellett még ételmaradék 
is ragadjon, kötve hisszük.

Mire is jó ez a 200 forint fizetés és hogy 
kell, vagy lehet azt fölosztani, hogy mindenre 
jusson, a mire szükség van? Tegyünk kísér
letet, mindenben a legnagyobb takarékosságot 
tartva szemünk előtt, mert bizon mondom, nagy 
szükség van itt a takarékosságra.

Érett megfontolás után a következőket 
soroljuk föl:
1. Lakás (egy szoba, egy konya) bére . 30 frt
2. Ruházat, alsó és felső, évi átlag . 60 „
3. M o sá s .............................................6 „
4. V ilá g ítá s ....................................... 6 „
5. Tűzifa szükséglet pótlása 12 ürköbm. 18 „

Összen . 120 frt 
A 200 frt fizetésből megmarad tehát élel

mezésre 80 frt, vagyis naponkint 21*91 krajczár, 
természetesen csak akkor, ha az erdőőrnek 
nincs családja, mert ha van, a ruházkodás költ
ségei az élelemre maradó összeg rovására nagy 
mértékben szaporodnak. Maradjunk meg csak

a hideg sirba, mint hogy ily szégyen essék büszke
ségükön. Hiába valók voltak a szegény leány könnyei, 
könyörgései, a számitó rideg sziveket nem tudták meg
lágyítani.

— Kedves Mariskám, — szólt hozzá egyszer a 
tanító, mikór véletlenül találkoztak,— rósz idők járnak 
ránk; el akarnak szakítani egymástól, mintha bizon az 
igazi szerelmet ki lehetne irtani! Pedig ugy-e igazán 
szeretjük egymást? Legyen, ha nyilvánosan nem sze
rethetjük egymást, meg fogjuk tenni titokban; majd 
csak elfog jönni egyszer a mi időnk is, csak türelem
mel kell azt kivárnunk s ha szülőid nem engedik meg, 
hogy találkozhassunk, módot kell keresnünk, hogy 
néha találkozhassunk ott, hol senki nem lát, csak a 
Mindenható, a ki látja igaz szerelmünket is.

— Az Isten szerelméért, hova gondolsz, Józsi? 
csak nem hiszed, hogy képes lennék szülőimet meg
csalni s hátuk mögött titokban szerelmeskedni? Ne 
kívánj tőlem ilyen lehetetlenséget!

— Dehogy lehetetlenség, kedvesem! Hát ki
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annál, hogy az erdőőr magános, család nélkül 
való ember lesz és kérdezzük meg, hogy miként 
fog megélni napról-napra abból a nem egészen 
22 krajczárból ? Vájjon ad neki valaki ezért 
élelmet, vagy pedig maga fog főzni magának?

Egy kilogramm kenyérnek az ára 12 kraj- 
czár, egy kilogram húsé mondjuk 40 krajczár, 
a kettőből ha ezekből él az ember, szükséges 
legalább másfél kilogramm kenyér és egy fél 
kilogramm hús, ezeknek pedig az ára 38 kr., 
ha pedig egy kis levest is akar magának főzni, 
okvetlen szüksége van egy kevés zöldségre, 
sóra, borsra, paprikára, melyeket szintén nem 
osztogatnak ingyen.

0, ti jóllakott városi tanácsos urak, kik
nek van mit piszkálni fogaitok közül, vájjon 
megfontoltátok-e, mit cselekesztek, midőn er
dőtök őrzőjének, védőjének, ápolójának a ja
vadalmazását megszabtátok? Vagy talán azt a 
példabeszédet tartottátok szemeitek előtt, hogy: 
„Kutya akad, csak korpa legyen"? Bizon az 
általatok adott fizetésből nem hogy lisztre, de 
talán kopára sem telik.

A minap elhangzott egy szép beszéd az or
szággyűlésen a magyarországi földmives munkás 
nép helyzetéről, mely bebizonyítani igyekezett, 
hogy munkásaink között a sociálizmusnak nin
csen létjogosultsága, mert hiszen egy napszámos 
éven át háromszáz forinton felül keres, kiadása

pedig még kevesebb s igy még tőkét is 
gyűjthet magának. Elhiszük, mert mondják, de 
megjegyezzük egyúttal, hogy a napszámosnak 
semmiféle szakképzettségre szüksége nincs.

Mi nem vagyunk socialisták sem anarchis
ták, a kik a más vagyonán osztozkodni kíván
nánk , nem is követelünk egyebet, csak tisztes
séges megélhetési módot, mely végre valahára 
kizárja a szabad lopás elvét, sőt még ezt sem 
követeljük, hanem csak kérjük, abban a remény
ben, hogy kérésünk utoljára is meghallgatást 
nyerend.

A Szent írás szavai szerint az Üdvözítő azt 
mondotta ugyan, hogy ne törődjünk a másnappal, 
mondván: „mit fogunk enni, avagy mivel fogunk 
ruházkodni, hanem nézzünk a mezők liliomát és 
az ég madarait, de azért ő maga is bele szőtte 
imájába, hogy: „a mi mindennapi kenyerünket 
add meg ma“ és egy Ízben előre küldte tanít
ványait, hogy másnapra előre rendeljék meg 
a húsvéti bárányt.

Nos, mi is csak azt mondjük: „A mi min
dennapi kenyerünket add meg nekünk m a!“ az 
erdőőri fizetések megállapitóit pedig kérjük, 
hogy vegyék fontolóra az ember napi szükség
leteit, latolják meg szolgálatának nehézségeit 
és veszélyeit s a javadalmazást ezekhez mérve 
méltányosan állapitság meg, mert bizon az 
ilyen hitvány fizetésre állandó jóravaló embert

mondta azt neked, hogy egészen titokban akarom én 
azt csinálni? Vagy talán olyan rosznak képzelsz, hogy 
képes lennék téged, egyetlen szerelmemet bűnös útra 
csábítani ? Egészen más az én tervem. Te jó barátnője 
vagy a Józsi barátom feleségének, én meg járatos 
vagyok házához s itt egész ártatlanul, mintegy vélet
lenül annyiszor találkozhatunk, a hányszor csak akarjuk. 
Az igazi szerelem nem ismer akadályokat.

Mari még tett ugyan egy pár ellenvetést, de utó
végre mégis engedett.

A szerelem olyan, hogy mennél jobban tiltják 
és elnyomni akarják, annál jobban lángol s legédesebb 
a tiltott és titkolt. Ezt az édességet érezték Mari és 
Gyuri azokon a találkákon, melyeket maguknak az 
erdészházba adtak. Gyakran órák hosszat sétálgattak 
a szép, illatos erdőben, kéz kézben, mint kis játszó 
gyermekek. Az őket mindig kikisérő Katicza gyönyör
ködve nézte ártatlan szerelmeskedésüket.

A mostoha sors ezt a kis boldogságot is megiri
gyelte tőlük s bele nyúlt gonosz romboló kezével.

Forró júliusi délután volt; az egész természeten J bágyadtság vett erőt, a mezei virágok lekonyitották 
bájos fejecskéiket, a dalos madárkák behúzódtak az 
erdő hüsébe s hallgatag ültek a fák lombjai közt: a 
iák leveleit még csak egy fuvallat sem rezegtette meg, 
csak a kis hegyi patak vig esörgedezése hallszik, a 
mint tajtékzó habjai vígan szöknek egyib kőről 
a másikra.

Kati ott sétált az erdő szélében s türelmetlenül 
várta a szerelmeseket, kik mára ide adtak találkát 
egymásnak. A légyotton ő jelent meg elsőnek, mintha 
csak ő lett volna a türelmetlen szerelmes. Gondolataiba 
mélyedve nem vette észre az egy közeli bokorban szik
rázó szempárt, mely vizsgálva kisérte minden moz
dulatát.

— Tehát mégis csak igaz, mit a világ rólad 
beszél, te háládatan, hűtlen teremtés! A legodaadőbb 
szerelemmel szerettelek s te csak játszottál legszentebb 
érzelmeimmel. Iráuyomban mutatott szerelmed csak 
takarója akart lenni szégyenednek! — mormogta
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nem, hanem csak proletárt kapnak, miből pedig 
csak nekik lesz legnagyobb káruk.

E gy kóbor eb lelövése.
[levél a szerkesztőhöz.)

Mielőtt magára az esetre, melyet elmondandó 
vagyok, áttérnék, meg kell jegyeznem, hogy a vadá
szatot nem kedvtelésből, hanem hivatásból űzöm s igy 
természetes, hogy első és fő kötelességem a hasznos 
vad gyarapodását előmozdítani, a kártékonyt pedig 
pusztítani. Erdőkezeléssel nem igen van bajom, ezzel 
három tót ajkú, de a magyar nyelvet is már némileg 
elsajátított s minden szakismeret híjával szűkölködő 
egyén végzi, kik mind emellett szívesen veszik a „pán 
jáger“ (vadász ur) megszólítást. Javadalmazásuk olyan 
jó, hogy bármely szakképzett erdőőr is megirigyelhetné.

Hogy tárgyamtól nagyon el ne térjek, röviden el
mondok egy esetet, mely szolgálatom közben a múlt 
év május havában velem történt.

Egy igazán szép tavaszi napon kimentem a 
vadásziaktól egy óra járásra fekvő erdőbe, hogy ott 
kötelességszerüen körülnézzek. Az erdő területe nem 
nagy ugyan, de vad van benne bőven, kivált üregi 
nyúl; ezek annyira elszaporodtak s úgy összeturkálták 
a talajt, hogy az úgy néz ki, mint egy kiaknázott kő
szénbánya. Úgy látszik, jól érzik itt magukat, csak 
akkor van egy kis riadalom, mikor legnagyobb ellen
ségük, a görény bekopogtat földalatti lakásukba, Van 
akkor futkosás egyik lyukon be másikon ki, de hiába, 
a vérszomjas ragadazónak rendesen sikerül megcsípni 
egy-egy áldozatot.

Az erdő bejárása alkalmával szemtanúja voltam, 
á mint a görény az egyik lyukba behatolt. No várj — 
gondoltam magamban, máj üdvözöllek én a kijövetelnél, 
s oda álltam egy közeli fatörzs mellé lesni a gonoszt.

Vártam egy órát, kettőt, tán többet is, hiába, a görény 
nem mutatkozott többé; a nap már kezdett alábukni a po
zsonyi kárpátok mögé s fiatal gyomrom is erősen kö
vetelte a magáét s igy fölhagytam a hasztalannak 
bizonyult várakozással s megindultam hazafelé. Alig 
hogy kiértem az erdőből, látom, hogy egy kóborló 
kutya ugyancsak szimatol a nyulnyom után s mindjárt 
megismertem, hogy az a vasúti bakternek a kutyája.

A görényre szánt töltényt jóféle 4-es számúval 
kicserélni pillanat müve volt s miután a kutyát vagy 
45 lépésnyire beloptam, oda puffantottam s bár restel
kedve — megvallom, hogy elhibáztam, no de a nyom
ban applikált második lövés megtette a hatását 8 a 
vadászó urfi ott liempergett végső vonaglásban. A 
vasúti bakter midőn meglátta kutyája veszedelmét, 
vele volt segédjével együtt dühösen nekem rontott s 
erőnek erejével fegyveremet akarták kezükhöz kapa
rintani. Természetes, hogy magam sem maradtam tétlen 
s erős vizslám ségélyével csakhamar elriasztottam 
őket s harmadnap megtettem ellenük a följelentést. A 
szolgabirói hivatal meg tette azután a magáét, mert a 
bakteri 8 frt. pénzbírságra Ítélte.

A büntetés enyhe ugyan, de hát nem tehetünk 
róla, ha törvényeinket e részben nem szigorítják, pe
dig erre szükség lenne, mert csak igy szűnnék meg a 
védszemélyzet gyakori megtámadása.

Ma k k y  G y u l a
oki. vadász segéd.

LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Engedje meg, hogy a velem megtörtént alábbiakat 
hely és név mellőzésével közölhessem nem csak föl-

magában az ottan leskelődő szemek tulajdonosa.
Már egy órája, hogy ott lapít leshelyén a vén 

asszonyok gonosz nyelve által fölizgatott Józsi; ez az 
egy óra hosszabb neki az örökkévalóságnál. A vén 
asszonyok pletykája fölébresztette benne a féltékeny
ség ördögét s ez kegyetlenül marczangolta éles kör
meivel szivét. Nem hiába mondják, hogy a hová az 
ördög maga el nem juthat, oda vén asszonyt küld.

Gondolataiból gyönge ropogás riasztja föl: a kí
gyózó ösvény felöl léptek zaja hallatszik. Józsi arczá- 
hoz emeli fegyverét.

— Jöjj csak, jöjj, te gaz csábitó ! utolsó utad 
lesz ez neked.

A kanyarulaton kibukkan a tanító daliás alakja, 
de ugyanabban a pillanatban eldördült a lövés és a 
szegény ifjú mielőtt még egyet léphetett volna, szivén 
találva egy jajszó nélkül bukott le a földre.

Két sikoly követte nyomon a lövést, két kétség- 
beesett kiáltás, az egyik a Katiczáé, a másik az éppen 
most oda érkezett Marié.

A szerencsétlen puskás, ki fegyverének másik 
csővét már a hűtlennek vélt nejére akarta emelni, 
arczát, zavarodva s ijedtségtől dúlt arczczal lépett elő 
rejtekéből s közeledett a két jajveszékelő nőhöz.

— Meggyilkolták! meggyilkolták szivem egyetlen 
szerelmét! — jajgatott Mari s odavetette magát a 
kedves halott hülő testére s csókjaival borította elfakuló 
dédelgető szerelmes szavakkal igyekzve őt az életre 
visszahívni.

A magyarázat rettenetes volt; Józsi majd meg
őrült fájdalmában, de hiába, a megtörténten nem le
hetett többé változtatni. Maga ment el a bírósághoz 
s följelentette bűnös cselekedetét.

A törvény emberei sajnálkozva bár, hosszabb fog
ságra Ítélték.

** * *
Deczemberi hideg téli est van. A vékony felle

gekből finom hó szitál; erős éjszaki szél sivit végig 
a hómezőn s megfagygyasztja a vért ember és állat 
ereiben.
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háborodásom megnyugtatására, hanem egyúttal szak
társaim okulására is.

Panaszom a következő : Városunktól a vadászati 
jogot egy vadásztársaság bírja haszonbérben, mely 
társaságnak a többi között nehány törvényhatósági 
tisztviselő is tagja, ázé a törvényhatóságé, melynek 
szolgálatában állok.

Az elmúlt év egy napján főnököm irodájában 
ennek a társaságnak egyik tisztviselő tagja a legdur
vább módon rám förmedt, hogy vadász kutyáimat (a 
melyek különben mindig lánczon vannak) még nem 
pusztítottam el s azt az ígéretet méltóztatott tenni, 
hogy majd küld valakit a házamhoz és azokat ott le
löveti. Kegyes Ígéretét ugyan nem váltotta be, de a 
hajsza folyton tart ellenem, bár idáig eredménytelenül, 
mert nem hogy bitorolnám, de kötelességszerüen védel
meztem jogaikat.

Folyó hó első napjaiban a társaság egy másik 
tisztviselő tagjával a nyílt vásártéren találkozva, ez 
rám támadt, hogy egész télen át vadásztam az általuk 
bérelt területen és hogy ellenem kénytelen volt a föl
jelentést megtenni. — Ártatlanságom tudatában erre 
csak azt feleltem, hogy nem baj, ha bűnös vagyok, 
hát majd bűnhődni fogok, mely feleletemet az illető 
úri (?) ember henczegésnek szíveskedett nevezni. Látva, 
hogy nem higgadt gondolkozásu emberrel van dolgom, 
szó nélkül hátat fordítottam neki s ott hagytam a fa
képnél, mely cselekményem annyira felbőszítette, 
hogy több száz ember fülehallatára a paraszt isten
nemet szidta és magát föllebvalómnak nevezte, mire 
én szó nélkül egy rendőrre mutattam (az illető ur rend
őrségi tisztviselő volt), jelezni akarván ezzel, hogy 
föllebvallója annak, de nem nekem s a jelenlevők nagy 
derültsége mellett tovább mentem.

A falu egy kis házikójában fiatal nő ül a kandalló
nál, melyből a vidáman pattogó tűz kellemes meleget 
áraszt. A nő ölében mosolygó kerek arczu fiúcska ül 
s gyönyörködve nézi a pattogó szikrákat, a fényes 
lángnyelveket, A nő mély gondolatokba van merülve, 
nem hall, nem lát, nem tudja, mi történik körűié. A 
pitvar ajtaján kopogás hallatszik, a gyermek hallja 
azt meg.

— Mamácskám, valaki kopogtat az ajtón — szól 
a kis fiú.

r— Nem baj, majd kinyitja a cseléd.
A szoba ajtaja föltárul s azon belép — Józsi, a 

börtönből kegyelemből elbocsátott vadász.
A viszontlátás örömét nem irom le, mert arra 

gyönge a toll. Hagyjuk őket magukra s higyjük, hogy 
a nagy meg próbáltatás után kiterjesztette fóléjüka sors 
áldás dús kezeit, mert minden szenvedésnek kell, hogy 
meg legyen a jutalma.

H ö l b l i n g  J á n o s
okleveles erdóőr.

A megtörténtekből kifolyólag a következő kér
déseket vagyok bátor föltenni:

1. Megengedi-e a törvény, hogy egy tisztviselő 
szerződéses viszonyban álljon azzal a hatósággal, mely
nek alkalmazottja?

2. Megtilthatja-e a vadásztárság av erdőőrnek a 
vadászkutyának lánczon való tartását?

8. Van-e joga egy rendőrtisztnek a fent körülirt 
módon az emberre támadni s ily elbánásban részesíteni 
azt az erdőőrt, ki vele egy törvényhatóságot szolgál ?

5. Lehet-e a törvényszabta minősítéssel biró er
dőőrt a semmiféle kvalifikáczióval nem biró hivatal- 
szolgákkal egyrangunak tekinteni?

Egyben kérem, hogy a levelemben megjelölt el
maradt lapszámokat elküldenisziveskedjék, mert az 
egészet beköttetni s gyermekeimnek kedves örökségül 
hagyni szándékozom.

E gy  m e g h a j s z o l t  e r d ő ő r .
** *

A föltett kérdések közérdekűek lévén, a felelet 
elől nem térhetünk ki s azokra a következőket vála
szoljuk :

A tisztviselő mint olyan nem állhat szerződéses 
viszonyban saját hatóságával, de tagja lehet egy vadász- 
társaságnak, mely a szerződést megköti, sőt ha például 
elnöke a társaságnak, ebben a minőségben a szerződést 
alá is írhatja.

A vadász kutyának lánczon való tartását a világon 
senki sem tilthatja meg, mert ez a mint lánczra került, 
megszűnt vadászkutya lenni. Házánál akár egy orosz
lánt is tarthat, csak ez által a közbiztonságot ne 
veszélyeztesse.

A rendőrtiszt az Ön ellen nyilvános helyen tett 
föllépésével csak neveletlenségét mutatta ki; müveit 
ember nem hogy nyilvánosan, de még négy szem közt 
sem gorombáskodik másokkal, hanem megtartja a 
műveltséggel járó finomságot.

Az erdőőröket a hivatalszolgákkal nem lehet egy 
osztályba sorozni, mert akkor amazokat is erdőszolgák
nak kellene neveznünk; az erdő őrök altisztek, mig 
emezek szolgák.

A hiányzó számokat talán még előkerithetjük s meg 
fogjuk küldeni.

A s z e r k e s z t ő .

Különfélék.
Szives tudomásul. Lapunknak minden vasár

nap való megjelenése részint személyi, részint pedig 
technikai okokból olyan akadályokba ütközött, hogy 
annak megjelenésére kénytelenek vagyunk a keddi 
napot kitűzni. Midőn eme intézkedésünknek szives 
tudomásul vételét kérnők, nem mulaszthatjuk el egy
úttal ismételten fölkérni mindazokat, kiknek előfizetése 
még a múlt évben lejárt s kiknek száma még mindig
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a háromszázat meghaladja, hogy részben hátralékaikat 
kiegyenlíteni, részben pedig előfizetéseiket megújítani 
szíveskedjenek. Utóbbi időben több hátralékos azzal 
küldte a lapot vissza, hogy nem fogadja el, tartozásá
nak kiegyenlítéséről azonban nagy bölcsen megfeled
kezett; hogy az ilyen kellemetlenségeket elkerüljük, 
mindazoknál, kik hátralékaikat e hó folyamán ki nem 
egyenlítik, a lapot beszüntetni s tartozásukat költségü
kön postai megbízás utján behajtani fogjuk.

Főhercgegi koszorú egy erdőór ravatalán.
A minap megemlékeztünk volt Politsek kabolapolyánai 
főerdőőr elhalálozásáról. Mint újabban értesülünk, a 
boldogultat halála után eddig szinte párját ritkító ki
tüntetés érte, melyet jól esik megemlítenünk. József 
Ágost kir. herczeg ő fensége ugyanis, ki az ottani 
vadászatokat bírja, megemlékezett hű vadászkisérőjéről 
s egy szép koszorút küldött ravatalára. íme sok kicsiny, 
ki fitymálva nézi le az erdészeti altiszti személyzetet, 
példát vehetne a nagyoktól.

Kopárok befásitása. Közeledik az ültetés ideje 
s mindenkinek, a kinek beültetendő területe van, idejekorán 
kell gondoskodnia megfelelő csemetékről. A kincstár ismét 
több millió különféle csemetét bocsátott magánosok rendel
kezésére részint díjmentesen, részint nagy kedvezmények 
mellett, mégis bizonyosan sokan lesznek, kiknek csemete 
szükséglete nincs födözve. Az ilyenek forduljanak Sclimidt 
Ferencz védkerületi erdöőr úrhoz (Márczfalva, Sopron 
megye) kinél 100000 2—3 éves luczfenyő s ugyanannyi 
fekete fenyő eladó. A csemeték 14—30 ctm. magasak s 
buja gyökérzetüek és részben átiskolázottak.

Árvíz. Alig hogy tavaszodni kezd, megérkeztek 
az első árviz,hírek az országnak azokról a vidékeiről, a 
hol az elmúlt télen nagyon sok hó esett, vagy a mele
gebb idő szűnni nem akaró esővel köszöntött be. — Mis
kolcról jelentik, hogy a Sajó a tartós esőzés miatt több 
helyen elszakította a töltéseket és Kazát, valamint több 
más borsodmegyei községet elöntött az árviz. — Jász- 
Nagykun-Szolnokmegyében szintén nagy az árvizvesze- 
delem. A hegyekből lefutó hóviz és a hosszú esőzés 
következtében a Zagyva, Tárná és a Galga folyók mind 
kiléptek medrükből. Több ezer hold szántóföld és rét 
került viz alá, a körülfekvő tanyák, Boldogháza, Tápió 
stb., lakosait gedig csónakokon és tutajokon kellet meg
menteni, mert számos lakóház és melléképület is össze
omlott. Miután az árviz nem egy helyen az országutakat 
is elöntötte, a közlekedés csak csónakokon lehetséges. 
A  kár tetemes, de a viz már kezd visszatérni medrébe.

Kirabolt földbirtokos. Krassó-szörénymegyei 
Petrosza községben egy befekitett képű rablóbanda az 
ottani földbirtokos Grotkos Ernő házát éjjel megrohan
ta és kirabota. A tettesek elmenekültek. A kárt tíz
ezer forintra becsülik.

Pályázatok. Ajánlkozások.
Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerületében 

üresedésben levő egy Ill-ad osztályú főerdőőri és egy
Il-od oszt. erdőőri, előléptetés esetében két IV-ed oszt. 
erdőőri és két Ill-ad oszt. erdőlegényi. továbbá egy 
Il-od oszt. előléptetés esetében egy III-ad osztályú fa
mesteri állomásra az állományszerü illetményekkel pá
lyázat nyittatik.

Az erdőőri állomásokra pályázók felhivatnak, 
hogy az 1879 évi XXXI. t. ez. 37 §-ában körülirt szak- 
képzettségüket, a famesteri állomásért folyamodók a 
vizi,- ut,- és polgári építkezések tervezése és az épít
kezéseknek a megállapított tervek szerinti vezetésére 
való képességüket, az államerdészet szolgálatába újon
nan belépni kívánók ezen felül ép, erős testalkat, kü
lönösen jó látó,- beszélő- és hallóképességüket kincs
tári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy honvéd törzs
orvos által kiállított bizonyítvánnyal, továbbá életkoruk 
és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonatokkal, 
valamint a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írás
ban való bírását igazoló okmányokkal felszerelt és 
sajátkezüleg irt kérvényeket 1897 évi márczius hó 
végéig az alulirt m. kir. erdőigazgatósághoz nyújtsák be.

Máramaros-Sziget 1897 február 28.
M. kir.  e r d ő i g a z g a t ó s á g .

Egy nagy magyar ez ég.
Ki ne ismerné Mautliner Ödön nevét ? Az a ezég, 

melynek élén e név viselője áll, immár országos, sőt 
világhírűvé lett és az a nevető magyar menyecske, a 
ki a hirtetésein és envelopjain kinálgatja a közönségnek 
a kitűnő vetőmagvakat, valósággal a diadalt és sikert 
szimbolizálja. Otthon van már ez a magyaros, nem- 
zeties czégjelvény nyugaton és keleten, a Tisza, a 
Rajna partján, a Balkán félszigeten, egész Európában. 
A magyar gazdaközönséget pedig a Mauthner-féle vető
magvak teljes egészében meghódították.

Miben van a ezég nagy sikerének titka? K.'i 
szóval ki lehet ezt fejezni; az üzleti tisztességben. 
Már a kezdet kezdetén is a legtisztességesebb esz
közökkel indult meg a ma már világszerte ismert ezég 
működése. Nem nagy jelszavak, kétes értékű reklámok, 
minden áron keresni akaró vigéczek segítségével ter
jesztette vetőmagvait, hanem _ egyes-egyedül áruinak 
föltétien megbízhatóságával. És ez az igyekezet meg
hozta lassankint a ezégnek az országos bizalmat, úgy, 
hogy ma minden gazda megnyugodva veti el a ezég 
magvait, mert tudja, hogy a veteményben nem csalat
kozik.

Pedig nagy áldozatok árán érte el ez a ezég ezt 
az eredményt. A magyar gazdát és kertészt a külföldi 
ezégek annyira behálózták egyrészt hangzatos jel
szavakkal föleziezomázott enveloppesokkal, hogy a 
magyar ezég árui — noha sokkal jobb minőségűek 
voltak — hihetetlen nehézségek közt tudtak csak utat 
törni maguknak, másrészt pedig a méregdrága külföldi 
áru oly sok keserű csalódást okozott a gazdának, hogy 
a szolid magyar ezéget is bizalmatlanul fogadta. Mert 
semmi téren nem boldogul úgy a szédelgés, mint ezen. 
Ki óvja meg a gazdát az amerikai lóherétől, melyet a 
lábas jószág meg nem eszik, ki óvja meg attól, hogy 
mikor ő jóhiszeműen provánszi luezernát vesz, ameri
kait kap helyette, mely nálunk ki fagy ? Vagy a csira

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 191

képtelen magvaktól ? Ki biztosítja az arankamentesség
től? Bizony csak tisztán az, ha oly czégtől vásárol, 
melyben föltétlenül megbizhatik. A Mauthner-czégbe 
vetett bizodalom lassankint általános lett és ezzel a- 
rányosan szorult ki a külföldi áru is hazánkból.

Nem tulzunk, ha azt állítjuk, hogy a Mauthner 
czég olyan nemzeti missziót teljesített, melyért hálás 
lehet a haza. Ez a czég legyőzte, kiszorította az or
szágból a külföldi magkereskedőket és ma már az 
egész ország istenáldotta földjén magyar termés kel 
ki. A ki egyszer megvásárolta Mauthner magvait, nem 
kívánkozott többé a külföldi drága magvakra. Ter
melő közönségünk nem szorul már a külföld produk
tumaira, a teljesen megbízható faj tiszta és csiraképes 
magvak hosszú, keserves, de diadalmas harcz után le
győzték a külföld konkurrencziáját és kiszorították a 
beözönlő külföldi maginváziót.

Ez nemzeti diadal. Mert szégyenletes volt az, 
hogy Európa első földmivelö állama külföldi czégek 
magvaira szorult, külföldről szezezte be magszükség
letét. Sőt mi több, a Mauthner-czég kivívta azt, hogy 
a francziák, a kiknek vetőmagvak dolgában egy Vil- 
morin, a németek, kiknek egy Benary, az angolok, 
kiknek egy Webb áll rendelkezésükre, nála is rendel
nek meg egyes mag-fajokat és Ausztriában, Romániá
ban, Bulgáriában, sőt már Görögországban is nagy 
számmal van a czégnek bizományos czége.

Hogy mily nagy gondot fordít a czég áruinak jó
ságára, bizonyítja az, hogy azokat a magvakat, melyek 
a czég bizományos czégeitől eladatlanul viszszakerülnek 
és csiraképességüket a jövő évig elveszthetnék, a czég 
kir. közjegyző hivatalos tanúskodása mellett elégetteti. 
Legutóbb 1896 október 17-én volt a Mauthner-czég 
Rottenbiller-utczai nagy telepén ilyen autodafé, a mikor 
nagy gazdaközönség és Schilling Rudolf budapesti kir. 
közjegyző jelenlétében 93 zsák répa- és 230.000 csomag 
kertimagot égettek el 23.730 forint értékben.

Ellenben, hogy mennyire leikükön van a külföldi 
kereskedőknek a vásárlók java, bizonyítja ez a másik 
eset. Egy gazdasági iró nemrég meglátogatta a Mauth
ner-czég Rottenbiller utczai telepét és volt alkalma 
látni a magvak gondos, racionális tisztását, melynél 
6—25 százalék hulladék szokott származni.

— Hát aztán mi lesz a hulladékból ? — kérdezte 
az iró Mauthnertől, a ki jelen volt.

— Eladom külföldre, azoknak a kereskedőknek, 
a kiknek nincs a magvak forgalomba hozatalára vonat
kozó tiltó törvényük és ők újra bekeverik azt.

Mauthner Ödön Andrássy-uti üzletében 80 alkal
mazott szolgálja ki a közönséget, továbbá két nagy 
irodában 15—20 hivatalnok látja el az Írásbeli teen
dőket. A Rottenbiller-utcza 33-ik szám alatt levő telep 
modern berendezésével, gőzerővel hajtott 20—25 tisz- 
titó-gépével, vizsgáló fülkéjével stb. a legnagyobbszerü 
ilynemű telepek egyike. A nagy raktárban, mely három- 
emeletes tág raktár benyomását teszi, óriási here-lu- 
czerna, fű és egyéb mag van halmozva. Az említett 
gazdasági iró megkérdezte Mauthnertől, mennyi here- 
és luczerna mag lehet itt?

Na, vessen hozzá, — szolt a czégtulajdonos.
Az iró nagyott akart mondani, mikor hamarosan 

ezt felelte: 2000 métermázsa.
— Hohó! — Mauthner főicsapta a raktárkönyve

ket 2500 q. vörös here, 2500 q. luezernamag, 8000 zsák 
különféle répamag, 6000 zsák más magfajta!

A czég nagy elterjedtségét megvilágítja ez az 
adat: Magyarországban körülbelül 900, Ausztriában 
680 bizományos czége van, melyek követik a főüzlet 
hagyományos szolidságának elveit. Ennek a magbizo
mányi szervezetnek fontos közgazdasági konzekven- 
cziája van, mert lehetővé teszi, hogy a kisebb gazdák 
szükségletüket helyben kitűnő jó minőségben megvá
sárolhatják.

A Mauthner Ödön czég, a mint az elmondottakból 
látható, áldása a magyar gazdaközönségnek, mert olcsó 
pénzen a legjobbat szolgáltatja és megteremtette a 
bizalmat a magkereskedő és a gazda közt. De nemcsak 
Magyarországon és nemcsak a czivilizált világban veszik 
Mauthner magvait, hanem ott is, a hol az ember nem 
is gondolná, hogy vetőmagot vesznek, hát még hogy 
Budapestről hozatják!

Jókai ezt irta egy alkalommal:
Zichy Jenő gróf tisztelt barátom beszélte nekem, 

hogy legutóbbi eredménydus őskutató útjában, valahol 
Ázsia belsejében, betért egy kirgiztörzs főnökéhez s 
attól is kérdezősködött, hogy nem tud-e valami hagyo
mányt a magyarokról?

— Dehogy nem, — mondá a khán s azzal elő
húzta az iszákjából Mauthner Ödön illusztrált mag-ár
jegyzékét, s aztán megmutatta a magyar utazóknak 
a pompás répákat és retkeket, a mik a kertjében ter
mettek, „ezek itt mind magyarok !*

A répa és a retek a czivilizáczió pionérja! A 
zöldségtermesztésnél kezdődik a kultúra, a béke
szeretet. (B. H.)

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P o d h radszky  Em il.
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Kö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  Kö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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I .  Fenyő-magvak : ■2 2 « 'g f l . f l . a. *< 3 §  1 f l . f l . a.

Erdei fenyő (Pinns sylvestris) — — 75—80 2 0 0 ,— 10,50 2 ,2 0 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 1 0 0 .— 6 ,2 0 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca) — — 75—80 230,— 1 2 ,— 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) Sa0 3 0 ,_ 2 . - —,40
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 1 0 0 ,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — co 40— 2,50 —,50
Lncz fenyő (Abios excelsa) — — 80—85 140 — 7.50 1 ,2 0 Mezei juhar [Acer campestris] —  — fl 40,— 2,50 — ,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3 . - — ,60 Körlevelü jávor (Acer negundo) — á 40,— 2,50 — ,50
Sima fenyő (Pinus strobus) —  — 75 500,— 25,80 5,50 Nyirfa (Betula albá) —  — ; —  — rO 2 0  — 1,50 — ,30
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) — — 40,— 2,50 — ,5U Körisfa (Fraxcinus excelsior) —  — f l 25 — 1,75 — ,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 i , — Erdei bükk (Fagus Silvatica) —  — b fí 32 — 2,50 — ,40
Corsicai fenyő (Pinns Corsica) —  — 70 350,— 18,50 4,— Szil mezei (Ulmus campestris — <D 4 0 - 2,50 — ,50
Svéd fenyő (Pinns mont. var. unc.) — 70—75 450 — 2 4 ,- 5 , - Csere galagonya(Crataegus acyaeantha) 03 2 0 , - 1 , — — ,30
Törpe fenyő (Pinus motana) —  — 70—75 250,— 1 4 ,- 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.)

a
30 — 2 - — ,40

Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 18,— Seprő jeneszter (Spartium scoparium) 50,— 3,30 —  60
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) —  — 2 0 , - Amerikai vörös töígy (Quercus rabra) 40,— 2,80 — ,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo acatia) —  

Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

Hárs nagyloveiü (Tilia enrop. grandif.) * o 75,— 4,30 — ,80
35 —  

50 —

2,25
3 -

— ,45 
— ,60

Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) —  

Gleditschia háromtöv ( —  triacanthos)

o

p
7 0 , -

180,—
30.—

4,—
9,50
2 -

1 ™  
— ,41

Kocsánytálán (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6 ,— 1 - »

Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 
Összes magvaim uj, szárazminöségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira

képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

----M E G J E L E N T  ----

BLUM ős TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

1^°*“ legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagyméltóságu. földmivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

oasést&xxls. ujolag megtoiziatott
a nagy tekinteti! erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

— P O L G Á R I R U H A I S .

i

t

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, melyek olcsóbb aján latta l akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
■ „ Ő csász. és kir. Fensége József Főhorczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2 . Szervitatér sarkan. A íöldmivelós m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  önyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. M árczius 23. 25-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á rak :

Egész é r r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Ked d e n

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivtil minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Szakerő hanyatlása az erdészeti altiszteknél.
Ilyen czim alatt Kozlik Jgnácz kartársunk 

tollából olvastam azt a találó czikket, mely a 
szomorú valónak megfelelve híven mutat azokra 
a beteges állapotokra, melyek az altiszteket 
illetőleg hazai erdészetünk kebelében a szak
erő hiánya, illetve folytonos hanyatlása miatt 
uralkodnak s orvoslás nélkül jövőben még ve
szedelmesebb alakban terjedni is fognak.

Czikkiró ur ennek; okát aban találja, hogy 
a fiatal, tetterővel, munkakedvvel teli fiatal
ságot rendesen oly védkerületbe helyezik, hol 
a gyakorlati kiképzésre vagy nagyon kevés, 
vagy éppen semmi tér nem nyílik számára.— 
És ez tény!

' De azt kérdem, vájjon jönnek-e sokan 
ezen pályára tetterős, munkabíró ifjak? Fáj
dalom, a tapasztalatok az ellenkezőt bizonyít
ják, mert hiszen a nagyobb munka és szellemi 
képességgel biró szakképzett erőink a rend
kívüli alacsony s mondhatni nevetséges java- 
dalmazásu állásoktól elriadnak, s szakmájuk 
bizonyítványait sutba vetve, másfelé irányítják 
a szekér rudját. Mert hiába: A minden tekin
tetben szakképzett és ebből folyólag nagyobb 
műveltségű fiatalság lelkében már ambitió is 
van, mely önként érthetőleg igényekkel jár, s 
a szellemi téren is érvényesülni óhajt. — Ezt 
azonban saját szakmájában rendszerint fel nem 
találhatván, mint reményeiben csalatkozott és 
pályatévesztett ember odahagyja azt, s rende
sen másutt keresi boldogulását.

T A r t C S Ü i l .
------ +o+------

R ejtélyes vadak.
— Közli Balázsházy Péter kér. erdőőr. —

Érdekes könyv jelent meg mostanában egy régi 
magyar vadásznak, Lakatos Károlynak a tollából, 
melyben leginkább a vadászok közt elterjedt különféle 
babonákról szól s ezekre vonatkozólag számos érdekes 
adatot sorol föl. Ezek közül akarok egy párt bemutatni, 
melyek bizonyára alkalmasak lesznek e lap tisztelt 
olvasóiban a könyv iránt való érdeklődést fölkelteni.

I. A meglőhetetlen nyúl.
A szerző erről a következőket beszéli:
Egy vén puskás égre-földre esküdözött nekem, 

hogy megtörtént vele a következő eset: Egy szép 
holdvilágos téli éjszakán egy kazal tövében nyúl lesen 
volt és már több nyulat lepuskázott, midőn egyszerre

csak egy szokatlan nagyságú és igen nagy fűlü nyúl 
baktatott elébe a havon. „No, ez a komáé lesz“ igy 
gondolkozott, midőn szemre vette a termetes állatot s 
azzal . . . durr! — neki a nullást. De semmi hatás; 
a nyúl nem fekszik. A másik csővel is üdvözli, ám a 
nyúl erre sem adja be a derekát, sőt nyúl módra föl
ágaskodván, farkasszemet kezd nézni a kissé elcsudál- 
kozott puskással, aki e közben lázas sietséggel újra 
megtöltvén puskáját, ismét oda gyújt neki. Eredmény: 
a nyúl kissé közelebb baktat és ismét bakágást á ll . . 
No ez már valami! de majd a másik csővel — gon
dolta magában s azzal — durr! oda azt is, de a 
nyúlnak semmi baja. „Mi a fene nyúl lehet ez? — 
motyogja emberünk, egyébként még mindig semmi 
különöset sem gyanítva, és ismét tölt és lő, mire a 
nyúl fölfordulás helyett egy fürge kört vágva, éppen 
tiz lépésnyire kerül a hüledező vadász elé, kinek már 
most kezdett valami hideg borzongás-féle szaladozni a 
hátgerincze körül, mert hát szó a mi szó, de ez már 
mégis kissé különös. „Jó lesz egy kis figyelem0 gon-
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Ez a legsarkalatosabb pontja a mind job
ban mutatkozó szakerő hiánynak. Igen, ez a 
legfájdalmasabb seb, mely épp oly veszedelmes 
módon harapódzik el, a mily rohamosan halad 
a kor, mely minden nap több és több igényt 
támaszt az emberiség s igy természetszerűleg 
az erdészeti altiszti • személyzet iránt is. — Ma 
már ezen igényekhez mérten minden szak 
fizetése felemelve, rendezve van, csak az er
dészeti altiszteké nem! Az még mindig abban 
az elfeledett, mindenki által lenézett stádium
ban van, hol ezelőtt 20 esztendővel volt.

Pedig 20 év óriási nagy idő a társadalom
ban s egy ily nagy testület életében. — Oly 
nagyot haladt e hosszú évek alatt az erdészet 
s ezzel együtt az altiszti személyzet, hogy ma 
már a régi módszer nem csak hogy meg nem 
felel a kivánalmaknak, hanem égető kérdéssé 
vált az erdészeti altiszti személyzet újból való 
szervezése és fizetésének rendezése.

E nélkül lehetetlenség az erdőőri intéz
mény jövőjét a mai kívánalmakhoz képest 
megfelelően biztosítani, s okvetlenül be fog 
következni az az idő, midőn az erdőőri teendők 
végzésére nem lesz lehetséges elég képzett 
és megbízható altiszteket találni.

Ha mindezekhez hozzávesszük azt a súlyos 
körülményt is, hogy például egy szakiskolát 
végzett fiatal embernek állami szolgálatban

40—50 kr. napibér mellett, vagy legjobb eset
ben évi 150—180 forinttal dotált erdőlegényi 
állásban 3-4 évig kell senyvednie s képzeletet 
meghaladó nélkülözésekkel, sőt nem ritkán 
nyomorral küzdenie, azt kérdem: ne tünjék-e 
ebből a fiatalságból a tetterő, ambitió és lel
kesedés? Haladhatunk-e rohamosan igazi szak
erő dolgában az erdészetnél?

Nem! Nem pedig továbbá azon egyszerű 
oknál fogva sem, mert azok is, kik külömben 
hajlamuknál és neveltetésüknél fogva e pályá
hoz különös vonzalommal bírnak, azt mostoha 
és lenézett sorsa miatt gondosan kerülni fogják 
s oly pályát választanak, mely tisztességes 
megélhetést biztosit.

Mindezekből az következik, hogy az erdé
szeti altiszti pályát csakis más pályára nem 
merészkedő, a műveltségnek alacsony fokán 
álló tehetségtelen fiatalság fogja választani s 
még ezek közül sem lehet majd előteremteni 
azt a szükséges létszámot, a mennyi a mindig 
beálló üresedések pótlására elegendő lenne. —

Ebben véltem az erdészeti altiszti szakerő 
hanyatlásának kulcsát megtalálni s egyúttal rá
mutatni arra, hogy mindaddig, mig az illetékes 
körök figyelme reánk ki nem terjed, nincs re
mény, hogy testületünk valaha felvirágozzék, 
azt tehetségesebb erők szívesen felkeressék s 
a társadalomnak csak némileg elismert, mél-

dolta a vadász és a subát lassacskán letolván magá
ról, újra ezélba vette a nyulat.

— No hát most már akár micsoda féreg legyél 
is, de zsidóé lesz a bőröd — folytató a vadász elbe
szélését — s megint oda lőttem neki. — De verje 
meg az Isten a fajzatját, meg sem mozdult az! Csak 
rám meresztette a karikás szemeit, meg a nagy fülei 
jártak, mint a szabó olló; mást sem tett. Jól láttam, 
mert olyan világos volt, hogy akár zsizsiket lehetett
volna válogatni.............. Nem szoktam megijedni az
árnyékomtól uram, de egyszerre olyan szaladhatnékom 
lett, hogy ki sem mondhatom, mert tudtam én már 
akkor, hogy nem nyúl az hanem nyúl képibe valami 
gonosz incselkedik velem; azért hiába is lövöldözök 
rá, mert az ilyet úgy se fogja a lövés, de azért czélt 
vetettem még egyszer, gondolván, a hogy lesz, úgy 
lesz, azért csak tán meg nem esz! De tessék csak el
képzelni, mi történt! Hát a mint neki czélzok, hirtelen 
csak fölemeli az egyik első lábát és kezd felém fenye
getőzni. Én persze se holt, se eleven nem lettem az

ijedtségtől és nem is tudom, hogy sült el a puska, de 
azt tudom hogy mindjárt elkiáltottam magamat: „min
den jó lélek az Urat dicséri", a hogy megkisértéskor 
mondani szokták az igét, de keresztet már nem vet
hettem magamra, mert az ebadta roszsza nekem ugrott, 
a mire persze én is nagyot ugrottam s mintha agár 
zsírral kenték volna meg a talpamat, szaladni kezdtem 
lélekszakadva, egyre kiabálva e közben: „minden jó 
lélek". . . . mert az ebadta roszsza folyvást a sarkam
ban volt, a hátamra ugrált, vagy a csizmám szárát 
verte a lábaival. Végre kitört rajtam a borzasztó 
nyavalja. Azóta nem veszek puskát a kezembe".

így fejezte be az öreg czifra meséjét.
Mondják, hogy tényleg valamikor híres puskás 

lett volna a képzelgős mesemondó, de azt is mondják, 
hogy a pálinkával is nem kevésbé' szoros viszonyban 
állott vala, mely körülmény némi világot van hivatva 
vetni a fönt elmondott nyúlhistóriára is, mert ugyanis 
ha jóllakik valaki a Pinkász speczerájos subagallérról 
nevezett pálinkájával, megeshetik vele az a malőr, hogy
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tatott tényezői lehessünk, mert hisz első sorban 
az anyagi jólét megteremtője a munkakedvnek, 
szorgalomnak és ebből folyólag a haladásnak is.

Ba l og  Béla.
m. kir. erdőőr.

LEVELEZÉS.
Nagy-csonkói erdő 1897 Márczius 18.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Lapunk múlt számában névtelenül közöltem volt 

egyetmást arról a hajszáról, melynek a vadásztársaság 
részéről kitéve vagyok s egyúttal megígértem, hogy 
ha ügyem tárgyalás alá kerül, a kimenetelről értesíteni 
fogom lapunk tisztelt olvasóit. Most, hogy a lefolytatott 
tárgyalással a dolog úgy is nyilvánvalóvá lett, nem 
szükséges tovább is a névtelenség homályába burko
lóznom, sem pedig a vádlók neveit elhallgatnom.

Folyó hó 10-én idézést kaptam Szatmár város 
községi bíróságától, melyben mint kihágással vádolt e 
hó 12-ére, délelőtti 8 órára idéztettem. Mint fegyel
mezett és rendhez szokott ember, pontosan megjelentem 
a kiszabott időben a bíróság kihágási osztályának ve
zetője előtt, hol kívülem még megjelent Fogarasi lovas 
rendőrtiszt Horváth Ágoston városi gazda és Kovács 
József lovas rendőr kíséretében. — A tárgyalás beve
zetéséül fölolvasták első sorban az ellenem tett föl
jelentést, melynek szövege a következő:

„Tekintetes községi bíróság! Dudás Ferencz vá
rosi erdővéd a vadásztársaság haszonbérelt területén 
az egész télen vadászott. Annak daczára, hogy több 
rendben felszóllittatott, hogy ne vadásszon, vadász

a nyulak haza kergetik vagy pediglen egyenesen be 
jut a sátán kebelébe..............

II. Az óriás medve.
A Retyezát vidékét egy óriás medve tartotta 

rettegésben, a melyet, mint a románok szentül hitték, 
teljességgel nem fogott a golyó. Elnevezték „Bágye 
Juou“-nak vagy is „János bácsinak*.

' A Bach korszakban volt ez, midőn Sehwarzenberg 
herczeg parancsolt azon a tájon. Erről mesélik a kö
vetkező történetet: Egyszer egy kolozsvári úri társa
ságban ez a Sehwarzenberg herczeg fölvetette a kér
dést : „Ki légyen voltakép az a Bágye Juon, a kit
nagy félelemmel, ijedt szóval emlegetnek mindenfelé?* 

— Az a Bágye Juon senki más, mint egy medve. 
A herezegnek aztán el mondták a következőket: 
Hunynád megyében a Retyezát alatt, a mely leg- 

magassab csúcs a Zsilvölgy tájékán s ott ormóllik ki, 
a hol az ut bele fut a petrozsényi köszénbányákba, 
tanyázik egy borzalmas nagy vörösbarna medve. Nem

fegyvert és vadász kutyát tart. A vadászfegyver után 
adót nem fizet és vadászjegye sincs*.

Az általános kérdésekre megfelelve, a tárgyalást 
vezető fogalmazó a következő kérdéseket intézte 
hozzám •

1. Tart-e vadász fegyvert? Felelet: igen. 2. Tart- 
e vadászkutyát ? — Igen. 3. Fizet-e a fegyver után 
adót? — Nem. 4. Vadászjegye van-e? — Nincs. 5. 
Hát mi jogosítja fel a fegyvertartásra? — Az 1879 évi 
XKXI. t. czikk 40 §-a. 6. Bir-e ezen t. czikk 37 §-ában 
körülirt minősítéssel s hatóságilag fel van-e esketve? 
Ha igen, azonnal igazolja. Ezt azonnal igazolni nem 
tudtam, mert az eskübizonyitványom a többi kartársai
méval együtt az erdőmesteri hivatalban volt s igy en
nek igazolása későbbre lett elhalasztva. 7. Felszóllit- 
tattam-e a rendőrtiszt által, hogy fegyvert és vadász 
kutyát ne tartsak? — Igen. — Hát Horváth Ágoston 
haszonbérlő ur felszóllitott-e, hogy kutyáimat és fegy
veremet pusztítsam el ? — Igen. Hát miért nem enge
delmeskedtem ezen parancsnak ? — Azért, mert nem 
tartottam erre feljogosítottnak, mert engem a vadász- 
társaság által bérelt területen sem Fogarasi rendőrtiszt, 
sem Horváth Ágoston ur, sem senki más nem látott 
vadászni. 8. Horváth urnák van-e még valami meg
jegyezni valója? Horváth felelete: Van; a múlt év 
február vagy márczius havában kutyáját láttam a 
vadászterületen, de őt nem ; Lázin János erdőkőrülőtől 
üzentem, hogy a kutyát pusztítsa el. Kérdés: Lázin 
János mondta-e önnek, hogy mit üzent Horváth ur ? 
Igen, de a kutyám tudtomon kívül éppen Lázin János 
kerülővel ment el s ezen időben a bérlet még nem is 
volt Horváth űré.

Erre Horváth Ágoston ur azt jegyezte meg, hogy 
az erdőőrök a vadásztársaság tolvajai, mely megjegy-

ismeri a barlangját senki. Meg se meri közelíteni te
remtett lélek. Félelmes mindenki előtt. Szokatlan nagyra 
nőtt. Ereje meseszerü.

Gyorsan, váratlanul jelenik meg. Évek óta az a 
gonosz szokása van, hogy lesből ráugrik a legfejlettebb 
ökörre is. Át öleli a két lábával az ökröt a marján 
keresztül, úgy hogy a körmei mélyen bele vágódnak 
a nagy állat szügyébe. Akkor aztán bele harap az ökör 
nyakába s ettől a pillanattól fogva el nem bocsátja. Az 
ökör szaladna, rázza villás szarvú fejét, bőg, neki-neki 
iramodik: de a medve csügg rajta, szorítja vad erővel 
és úgy topog melette, hogy szinte meg rendül bele 
a föld.

Román puskásoknál az a babona hit él, hogy a 
retyezáti nagy medve, a melyet el neveztek Bágye 
Juonnak, sérthetetlen. Valami boszorkány lakik benne.

Ok nélkül való dolog rá lőni, mert a lábával 
elkapkodja a golyókat, s a ki rálő a Bágye Juonra: 
arra rászakad a szerencsétlenség s elpusztul menthe
tetlenül.
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zését a fogalmazó ur szó nélkül hagyta. Ezen meg
gyalázó kifejezését Horváth urnák visszautasítottam s 
mindaddig, mig ezt az állítását be nem bizonyítja, 
rágalmazónak nyilvánítom.

A további tárgyalást egyelőre elhalasztották, hogy 
vádlók időt nyerjenek bizonyítékok és tanuk beszer
zésére.

Horváth urnák durva sértésére, mely egy egész 
nagy testületet bélyegez meg, fölhívom a tisztelt kar
társak figyelmét. Az ilyen urak ellen együttesen kel
lene mindnyájunknak föllépni s a rágalmazást meg
torolni.

A további fejleményekről annak idején e lap 
tisztelt olvasóit értesíteni fogom.

D u d á s  F e r e n c z  
t. h. I. oszt. erdőőr.

Mogyorósmái, 1897. márczius 10.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !

Kedves szaklapunk f. év január 31-iki számában 
egy czikkem lett közölve, melynek megírására valóban 
önzetlen initiativák, az az jobban mondva a magán ura
dalmaknál alkalmazva levő erdőőr társaim helyzetének 
alapos ismerete inditott, remélve, — hogy az abban fel
hívásképpen lelteit ama kérelmem, hogy tisztelt szak
társaim erre nézve véleményüket szíveskedjenek nyilvání
tani — erős visszhangra fog találni, annál is inkább, mert 
saját érdekükben történt eme felszóllalásom.

Tamás vagyok abban, hogy tisztelt szaktársaim oly 
fényes körülmények között volnának, melyek fölöslegessé 
tesznek minden ez irányban tett mozgalmat, avagy nem 
hisznek az „egyesült erővel" jelszónak s megnyugodva a 
szerintük változhatlanba, elcsüggedt szenvelgéssel húzzák 
életük nyűgét?

Latom, hogy utikai Cato szerepét kell magamra 
vállalnom s minden léptem nyomon hangoztatnom a jelszót 
„munkára fö ll!“  s felráznom szendergéseikből azokat, kik 
az elébb hangoztatott elcsüggedésükben feledni látszanak 
az „egyesült erővel" jelszó mindenhatóságát. Eszükbe 
kell ismételve hoznom, hogy egy testület csakis akkor 
lesz erős, csak akkor teljesülnek reményei, ha át van 
hatva az „egy mindnyájukért, mindnyájan egyért", szel
lemétől. Ha pedig egyik-másik talán már előre haladt 
korára hivatkoznék, jusson eszébe, hogy fia, talán rokona, 
avagy utódja fogja élvezni ama előnyöket, melyek kiví
vásában ő is közreműködött, s édesítse küzdelmét az a 
tudat, hogy önzetlen eljárásával hány felebarátjának s 
azok családjának tett jót s bizonyára még a halálos 
ágyán is örömmel, sőt némi büszkességgel fog gondolni 
arra, hogy „ime mindent megtettem, a mi tőlem tellett, 
hogy testületünket nagygyá, virágzóvá tegyem."

A  fiatal erőkhöz nem is szóllok. Tudják önmaguk 
iránti kötelességüket, s részvetlenségükkel saját hom
lokukra sütik a nembánomság bélyegét.

Emlitett czikkemben említést tetlem, hogy legköze
lebb visszatérek még arra, különösen a követendő eljárás 
tekintetében, de a mint ott felemlítettem s különösen ki
jelentettem volt, hogy ehhez szükségem van szaktársaim 
véleményére, mert ez nagyobbszabásu dolgozat lévén, 
eszmecsere okvetlenül megkivantatik. —  Bizalommal 
várom tehát tisztelt szaktársaim véleményeit.

Egyúttal ez egyszer örvendetes eseménnyel lépek 
kedves lapunk elé. Kegyelmes főpásztorunk Dr. Rimely 
Károly Ur ő méltósága megértve szintén korunk hala
dását, kegyelmesen elhatározta, hogy f. év október 1 -től 
erdészeti alkalmazottjai fizetését rendezni fogja tetemes 
emeléssel. Hogy ebben az oroszlánrész a szeretve tisztelt 
főnökünk Székely György erdőmester urat illeti, az tagad-

— Mese! — mondta a herczeg.
— Hát persze, mese, — bizonykodtak az urak. 

Csak hogy egy igen különös dolog van ebben a me
sében. A Bágye Juon tényleg évek óta tartja rettegésben 
a Retyezát vidékét és nincs a ki átlője, vagy megfor
gassa benne a vadászkését. A legbiztosabban lövő 
puskások kapták már fegyvercső elé. Es a dolog úgy 
fordult, hogy a medve az első bal lábával kapkodott 
és sértetlen maradt. A biztosan lövő vadász pedig 
mind elpusztult egymásután. Kit a medve tépett szét, 
ki futtában lezuhant a meredélyről, kit valami más 
nyavalya ért utói: de a ki rálőtt a Bágye Juonra, az 
nem talált egy se és elpusztult mind hamarosan.

— Mese!
— Hát mese, mese. Nincs boszorkányság a vilá

gon. De immár még sem akad ember a híres medve
vadászok közt, a ki föl merné keresni a Bágye Juont.

— No hát majd én.
A herczeget jóakaratulag figyelmeztették, hogy 

nem jó szerepet vállalni ilyen veszedelmes dologban.

— Eh! — válaszolta a herczeg — oroszlánokra 
vadásztam és egy medvétől tartsak?

Ki adta a rendeletet a hajtó vadászatra:
— Föl kell zaklatni azt a medvét. Ha kell 5000 

hajtóval. Én magam terítem le. — Kései őszre fordult 
az idő.

A tarlott fákon már ott csillogott a zúzmara.
A délelőtti napfény ugyan valamelyes melegség

gel tűzött le, de csak ép lucsokot hozott. A nedves 
föld föl szálló párája ködbe vonta a Retyezát ormát. 
Tisztult a hegy s a mig a hajtők a körmeikre huho
koltak: a kerületnek német, cseh hivatalnokai szinte 
kékre váltak a hidegtől.

Fölállították a négy-öt ezer hajtót s a herczeg 
kiadta a parancsot: Kezdődjék a hajtás! Jobb szárny 
előre! Balszárny kitartani!

Katonaságnál kiszolgált s a hajtők közé sűrűn 
beosztott trombitások tele tüdővel neki fohászkodtak 
és harsogtatták a recsegtetőt.

Főhajtók igyekeztek a románokat lehetőleg egye-
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hatlan, mert szivén hordva alkalmazottjainak ügyét, lan
kadatlan buzgalommal ragad meg minden alkalmat, hogy 
sanyarú helyzetünkön segítsen. Ismételten tett előterjesz
tést ebben az ügyben s hogy nem hiába, azt tapasztaljuk 
abból, hogy nemes fáradozását siker koronázta. No de 
az altiszti személyzet sem marad adós. Oly odaadó 
szeretetet, olyan úgyszólván gyermeki ragaszkodást, 
mint a milyen ebben az uradalomban a szeretett főnök 
iránt nyilvánul, igen ritkán találunk. És csak fokozódni 
fog ez a vonzalom, látva sokszor fáradságos buzgalmát.

Hány gyermek tiszta fohásza fog szállni a Minden
hatóhoz drága életének meghosszabbításáért! ! !

Továbbra is őszintén üdvözli önöket hü társuk
G u b r i á n s z k y  M ór.

Különfélék.
K i t ü n t e t e t t e r d ő ő r .  WolfPerencznek, 

Sopron szab. kir. város erdőőrének ő felsége a 
király sok évi hü szolgálata elismeréséül az 
ezüst érdemkeresztet méltóztatott legkegyeseb
ben adományozni.

Szerencsés vadász. Seemann Antal, m. kir.
erdőőr f. hó 1 1 -én, védkerületének bejárása alkalmával 
ritka vadászszerencsében részesült, a mennyiben alig egy 
negyed órai idő alatt nem kevesebb mint 3 darab öreg 
vidrát és pedig két hímet és egy nőstényt lőtt. Két év 
alatt ez már a második eset, hogy egy napon három 
vidrát ejtett el.

A  halottak vigasztalása. Egy Karnia nevű 
orosz föltaláló, nem úgy, mint más nagy emberek, az 
élőknél, hanem a halottaknál, vagy jobban a tetszhalot
taknál akar érdemeket szerezni. Oly készüléket talált

föl, a mely lehetségessé teszi a tetszhalottaknak, hogy 
a sírban való fölebredésükkor a külső világgal érintkezés
be hozzák magukat. Az erre a czélra szolgáló mékániz- 
mus mindössze egy gombból áll a koporsó födél belső 
oldalán éppen a tetszhalott melle föllött. Mihelyt a sze
rencsétlen fölébred és lélekzetet kezd venni, úgy, hogy 
az emelkedő mell a gombot érinti, azonnal dolgozni kezd 
a villámos vezeték s a sirásó lakásán megszólal a csen- 
getyü s addig szól, a mig a sirásó el nem indul, hogy 
a föld alatt levő elhagyatottnak segítségére siessen. A  
mig a sirt kibontják, egy levegőt szolgáltató készülék az 
eltemetettnek -lehetségessé teszi a lélekzést. Ezen felül 
telefont és izzó lámpát is lehet a koporsóban alkalmazni. 
Aztán az elhunyt rokonai azt is megtehetik, hogy az el
temetett kedvesüknek ételt és italt adnak a föld alá. — 
De jó dolguk lesz a muszka halottaknak!

A  legdrágább könyv, mely eddig a kónyv- 
piaczon megfordult, az amerikai kormány hivatalos 
kiadásában jelent meg. A  „Polgárháború története", ez 
a könyv czime, mely eddig 477.000 font sterlingbe került, 
a miből egyedül nyomtatási és könyvkötő költségekre 
236.858 font jut. A  munka 112 kötetből áll majd, még 
három évig fog tartani, a mig teljesen elkészül s akkorra 
az összes költségek talán kerek 600.000  font sterlingre 
rúgnak. Eddig 51.000 példányt adtak el ebből az óriási 
munkából.

A  vásárhelyi m éregkeverök. A  szegedi 
király törvényszék most vezeti a hódmezővásárhelyi 
méregkeverök bünpörének tárgyalását a vásárhelyi város
háza nagytermében. Öt asszony és két férfi ül a vádlottak 
padján. Hét ember életét oltották ki nyereséghajhászásból 
s tettök borzalmasságát csak növeli, hogy áldozataikat 
rokonaik sorából szedték. A  kiszemeltek némelyikét tudta

nes vonalban tartani, a kik egyik kezükkel keresztet 
hánytak magukra, Istennek ajánlva bűnös lelkűket, 
másik kezükben tartott mogyorófa pálezákkal pedig 
pokoli zajt csaptak.

Visszhangzott az erdő a zsivajtól mértföldekre.
Messzi, egy felső völgy hajláson egyszer csak 

fölhangzott a rémület szava:
— Ni a medve! — Bágye Juon!
A ki ezt kiáltotta, össze is esett ijedtében s rá 

jött a kórság. Ott hagyták a hullott leveleken s zajong- 
tak, harsogtattak tovább.

— Itt a medve!
Hangzott ismételve majd a jobb, majd a balszár

nyon, a hol a medve, bozontos nagy fejét lógatva, itt 
vagy ott akart a hajtők vonalán áttörni.

Hosszú léptekkel loholt előre. Olykor neki esett 
egy-egy százados fának, belekapott kérgébe és egy 
marok húzással tisztára lehántotta róla a kérget.

A herczeget rábízták hogy egy biztos lövésről is
mert puskást, a ki már sok medvét ledurrantott, állít

son a háta mögé. Hadd adja meg ez a Bágye Juon- 
nak a kegyelemlövést.

A zsivaj nőttön-nőtt. Egyre közelebb hangzott a 
zaj: hajtők kurjantása, ágak recsegése, lábak dobogása, 
kürtök harsonája s mind ehez dörejszerü viszsza szóllása 
a hegyoldalak echóinak.

Schwarzenberg herczeg könnyű gyapot ruhában 
fegyverére támaszkodva várta a riadozást, hogy majd 
a közelből hangzik föl az ijedt szó: — Itt van Bágye 
Juon! A riasztás zűrzavara folyton élesebbé vált. 
Kissebb és kissebb gyűrűre vált a kör.

Már jönni kell a medvének.
A kormányzó két kézbe fogta fegyverét s érthe

tően feszült izgatottságai várta a történendőket.
Állásától jobbra egy immár begyöpösödött, a gal- 

jak, — szederindák zörgő harasztok által be födött vak 
ut futott el, a mit a herczeg észre sem vett.

Egyszerre csak elhangzott a medvét jelző riasztó 
kiáltás. Alkalmasint kitört a medve valahol.

A herczeg egész nyugodtan támasztotta fegyverét
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nélkül tizennyolcz temetkezési társulatba is fölvétették, 
fizették néhány hónapig a járandóságot, azután megmér
gezték a szerencsétlent s fölvették a társulatnál biztosított 
összeget. A  gyilkosok feje egy Aracsiné Szalai Jáger 
Mari nevű özvegyasszony, ez szerezte a mérget s juttatta 
czinkosai kezéhez, egyiknek 3, másiknak 10 , harmadiknak 
100  forintért, a szerint, a mint megalkudhatott velők.

A  hét vádlottat hat gyilkossággal vádolják. Ezek 
közül Jáger Mari lelkét öt gyilkosság terheli. A  monstre- 
bünpörben több mint 100 tanút hallgatnak ki és a tárgyalás 
8— 10 napig is eltart.
A tárgyaló bíróság a következő : Elnök: Muskó Sándor 
törvényszéki elnök, táblai biró, előadó szavazó biró : 
Czukor Ignácz dr. törvényszéki biró szavazó biró: Kurcz 
Antal, a vádhatóság képviselője: Dobák Béla kir. főügyész
helyettes, jegyző: Martiss.

A  gyilkosságokkal és a temetkezési társulatok meg
károsításával vádlott vizsgálati foglyok a következők: 
özvegy Aracsi Sándorné Szalai-Jáger Mari, Hódi Pálné 
szül. Szappanos Judit. Mucsi Mihályné szül. Tóth Lídia, 
Gulyás Kiss Sámuel és Horváth János.

Majdnem valamennyi beismeri szöryü tettét, csak 
Bán Ferenczné, Szapanos Judit és Horváth János tagadják 
a terhűkre rótt bűnt. Az adatok azonban és a tanuk, 
valamint a hullarészeken megejtett vegyi vizsgálatból 
kifolyó szakértői vélemény, ellenük bizonyítanak s való
színű, hogy a bizonyítékok halmaza töredelmes vallomásra 
bírja a megátalkodott bűnösöket.

D inam it-m erénylet a délvidéken. Orsováról 
telegrafálják. A  közeli Schnellersruhe kőbányában Sárközi 
Károly felügyelő ellen gonosz merényletet követtek el. 
Dinamittal akartak rajta boszut állni szigorúságáért s a 
csodával hal áros, hogy családostul el nem pusztult. 
Éppen vacsoránál ültek, mikor megtörtént a robbanás,

mely a ház előfalát kitépte. Sárközi és családja a hátulsó 
szobába menekült, he abban a perczben beszakadt a ház 
teteje, mely menhetetlenül elpusztította volna mindnyáju
kat. A vizsgálat kiderítette, hogy a dinamitban golyótöltés 
is volt, de ez szerencsére megakadt az ablakiéiban. A  
cseneőrség két gyanús munkást elfogott.

E gy öreg katona ünneplése. A  kolozsvári 
helyőrség háziezrede, az 5 l-ik gyalogezred fényes ünnep
séget rendezett Nagy Viktor őrmester tiszteletére, ki 
be töltötte katonai szolgálatának negyvenedik eszten
dejét. Az öreg őrmester nevezetes ember. Az 1866-iki 
porosz háborúban , Königrátznél három porosz gránátos 
kezéből mentette ki az ezred zászlaját, még pedig úgy, 
hogy a gránátosokat leszúrta, a zászlót pedig letépve 
rudjáról a dereka körül csavarta. Az üldözők elől úgy 
menekült meg, hogy beleugrott a folyóba s nagy bajjal 
átúszott a túlsó partra. A király ezért a hősiességért már 
négy Ízben tüntette ki az öreg katonát, ezrede pedig élete 
fogytáig rábízta a zászlótartói tisztet. A  mai ünnep a 
trencsin-téri kaszárnya udvarán folyt le, hol marneggi 
Mayer Ödön altábornagy vezetése alatt megjelent helyőr
ség egész tisztikara, továbbá az 51-ik gyalogezred, egy 
tüzér-üteg és egy vadászzászlóalj, mindnyájan teljes ka
tonai díszben. Ekkor kihívták a sorból Nagy Viktor 
őrmestert, ki a zászlóval kezében kiállott a sor elé, mire 
a legénységet imára vezényelték, majd pedig magyar 
és oláh nyelven — az ezred legénységi nyelvén —  beszédet 
mondtak a katonákhoz. Ezután a kivonult legénységet 
elléptették a könnyező öreg katona előtt, végül pedig 
átadták neki a tisztikar ajándékát, a többi közt egy egész 
ezüst teakészletet, egy aranyórát és egy díszes dohányzó 
készletet. Este a tisztikar a Központi szállóban közvacsorát 
rendezett.

egy fatörzshöz s nézte a rikoltozó erdei madarak ijedt 
röppenését. Egyszer csak valami szokatlan neszt hall 
jobbról. Önkénytelenül kézbe és válhoz kapja fegy
verét. A vak úton nesztelenül belopódzott medve alig 
tiz lépésnyire a kormányzótól, hirtelen, váratlanul ki 
ütötte fejét: valósággal a Bágye Juon; nem olyan da
rab állat, a minőt bolgár czigányok garasért tánczol- 
tatnak, hanem egyike azoknak a rémes állatoknak, a 
mely a legbátrabb vadásznak is eszébe juttatja, hogy 
nem több, csak egy minutányi megmoczczanása czél- 
zásközben a karnak és ez a napsugár özönlő fényében 
reszkető fölséges őszi tájkép, mint ha nem is volna 
többé.

A herczeg fölemelte fejét a fegyver agyáról s 
össze húzott szemekkel nézte végig a medvét, a mely 
két lábra állott, kiterjesztette kóczos szőrű, széles első 
lábait s meg csikorgatta fogait.

Mekkora száj micsoda körmök! A halál jár arra, 
ahol ez a medve elczammog.

A herczeg nyugodtan, mereven nézett a medvére,

a melynek valószinüleg imponált a kemény tekintet, 
de valószinüleg megsejtette halálos ellenét az előtte 
álló férfiúban.

Megrázta a fejét, aztán elbödült, mélyen rekedten, 
elvadult, neki dühödt ordítással. Hátsó nyakbőrót fel
húzta a feje búbjára, Minden szál vörösbarna szőre, 
mint kefe szálak meredeztek fel a fején. Szemei vérbe 
borultak és szájszélei mögül habos vér csöppent ki.

Majd előre lépett; fejét egy lehajló, megszáradt 
ág alatt kissé lehajtotta. Ez ág úgy tűnt föl a medve 
leje felett, mint egy kalaphoz szúrt pipa, a melyen a 
bojtot két lipinkázó levél helyettesi tette.

A kormányzó, mikor a medve újra elbödült s 
lomha nagy testével ugrásra hajlott, — zsibbadni 
érezte az idegeit. Eszébe ötlött a rémes mese: a Bágye 
Juont nem fogja a golyó, elkapja valamelyik első lá
bával s a ki reá lő, elpusztul menthetetlenül. Emelte 
volna a karját, de nem bírta: hajtotta volna a fejét a 
fegyver agyára, de a nyaka mintha meg merevült 
volna. — Végem van! suttogá.
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Pályázatok. Ajánlkozások.
Az alulirt m. kir. erdőigazgatóság kerü

letében megüresedett egy I-ső osztályú főer- 
dőőri, előléptetés esetén egy II-od és ül-ad 
osztályú főerdőőri állomásra 480 frt, 420 frt, 
illetve 360 frt évi bérrel, továbbá előléptetés 
esetében egy I-ső osztályú, egy Il-od, Ill-ad 
vagy IV-ed osztályú erdőőri állomásra 350 frt, 
300 frt, 270 frt vagy 240 frt évi bérrel, és az 
állományszerü illetményekkel és végre egy I-ső 
oszt. erdőlegényi, előléptetés esetén egy Il-od 
vagy egy III-ad oszt. erdőlegényi állomásra 
200 frt, 180 frt, illetve 150 frt évi bérrel és 
egyébb állományszerü illetményekkel pályázat 
nyittatik.

Az erdőőri állomásra pályázók az 1879. évi 
XXXI. t. ez. 37. §-ban követelt erdőőri szak
vizsga letételét okmányilag igazolni tartoznak.

Az állam erdészeti szolgálatba csak most 
belépni kívánók ezen kívül erős és ép testal
katukat, különösen jó látó, beszélő-és halló- 
képeségüket kincsári erdészeti orvos, vármegyei 
főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiálitott 
bizonyitványnyal, valamint életkorukat és illeté
kességüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban 
való tökéletes bírását okmányokkal kötelesek 
kimutatni.

Az igy felszerelt, sajátkezüleg irt kér
vények folyó évi április hó 16-ig az alulirt m. k. 
erdőigazgatóságnál nyújtandók be.

Beszterczebányán, 1897. évimárczius 10-én.
M. kir. erdőigazgatóság.

Szerkesztői üzenetek.
G. M. urnák M o g y o r ó s m á i .  Nem hogy a rotácziós 

gép beszerzése czéljából kért előfizetési pénzek érkeztek volna, 
de — mint múlt számunkból láthatja — a hátralékosok száma 
még szaporodott annyira, hogy ha tovább is igy folytatódik, a 
meglevő kézi sajtót is el kellend adni, hogy az expeditionális 
költségeket fedezhessük. A beküldöttet köszönjük s jövőre is 
kérjük szives támogatását.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Pod.hrad.szky Em il.

És szinte már látta elesett testén a hatalmas 
állat karmainak marczangolását, az ordító száj tobzó
dását az ő véres testében.

Meg remegett, de újból melegséget érzett a szi
vében, agyában. Immár tudott magának parancsolni.

Arczákoz szorította puskáját és lőtt.
Bágye Juon a lövésre meg se horkant; hanem a 

babonás néphithez hűen a ballábával előre kapott, s 
újabb mozdulatot tett a herczeg felé.

Csönd támadt. Ebben a piltanatban még a hajtők 
riadozásai is el némultak.

Schwarzenberg öt lépésnyi távolságból másodszor 
lőtt a medvére. A régi, kapszlis rendszeri! fegyveren 
ez a második lövés csütörtököt mondott. Még egy 
oroszlán-vadásznál is érthető izgatottsággal fordult 
hátra a herczeg a mögéje állított puskáshoz;

— Lőjjön hát!
De rémülten látja, hogy az Bágye Juontól meg 

ijedten, kereket oldott. Kétségbeesetten tekint a med

vére, a mely elől már nem volt ideje meg futni s a 
mely irtózatos, nagy, tátott, hörgő száján, vérpiros 
nyelvét kinyújtva ugrott feléje. Már a levegőben volt 
a medve, forró lehelletét már érezte arczába csapódni, 
elborult vele a világ; de e pillanatban a medve ösz- 
szeesett.

Az első lövés halálos volt. A herczeg rosszul lett.
Elsárgult arcza kínosan vonaglott, ajkai reszket

tek. Alig tudott addig a lábán állani, a mig megpa
rancsolta a vadászat beszüntetését.

Már vinni kellett a kocsira, pedig küzdve-küzdött 
a kórral, a mely rögtön kezdett rajta mutatkozni.

Előbb csak a halántékai sárgultak el, aztán a 
szemei körül, a homlokán, a két orczáján, az ajka 
szélein futott szét a barna, majdnem feketésbe tetsző 
sárga szin.

Pár nap múlva a herczeg csakugyan meg is halt.
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Kö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  Kö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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I .  Fenyő-m agvak : ■< “ Í2,'S fl. fl. fl. ■< 'O '«*
a . fl. a .

Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100__ 6,20 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca) — — 75—80 230,— 1 2 ,- 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) be 3 0 ,_ 2,— —,40
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — eo 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140 — 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer campestris] — — Ö 4 0 ,- 2,50 —,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3 — —,60 Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 4 0 , - 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betula alba) — — — — 20,— 1,50 —,30
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) — — 4 0 ,- 2,50 —,50 Körisfa (Fraxcinus excelsior) — — rO 2 5 - 1,75 —,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 - Erdei bükk (Pagus Silvatica) — — 5c 3 2 ,- 2,50 —,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) — — 70 350,— 18,50 4 - Szil mezei (Ulmus campestris — c 40,— 2,50 —,50
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450 — 24,— 5 , - Csere galagonya(Crataegus acyacantha) c*f 20,— 1 - —,30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250,— 14,— 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) o 30 — 2 - —,40
Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 
Szurok Fenyő (Pinus Eigida) — —

18,— Seprő jeneszter (Spartium scoparium) 50,— 3,30 — 60
2 0 ,- Amerikai vörös töígy (Quercus rubra) -2 40,— 2,80 —,50

II. Lombfa-magvak.
Akáczfa (Robinia pseudo acatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

35 — 
50,—

2,25
3 -

—,45 
-—,60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gleditschia háromtöv (— triacanthos)
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'o
p

7 5 , -  
70,— 

180,— 
30,—

4,30 
4,— 
9,50 
2,—

—,80 

I t t
—,40

Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6,— 1,— »
Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 

Összes magvaim uj, szárazminöségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira- 
képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégiinli ujolag megl3i^atott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

—— -------- P O L C ^ A m  rrrr—r-rr^=
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni •‘ip'J
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. , elsőrangú egyenruha készítő intézete.
„ 0  . . .  Ő csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói

buto Utcza d. bzervitater sarkan. A íöldmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden K e d d e n

Hirdetési d ijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési Felhívás.
Lapunk mai számával befejezte első félévi pálya

futását s a jövő számmal életének harmadik negye
débe lép.

Az elmúlt félév telve volt nehéz küzdelmekkel a 
lét — vagy nem létért s már nem egyszer azt hittük, 
hogy hézagpótló válalatunkkal, mely különben hazánk
ban az egyedüli, végleg föl kellend hagynunk, mert 
reményeink, melyeket vállalatunkhoz fűztünk, csak 
félig teljesültek. Pártolóink szép számmal jelentkeztek 
ugyan és szórványosan még mindig jelenkeznek, csak 
az a baj, hogy az előfizetési pénzek nagyon rendet
lenül folynak be, oly annyira, hogy a kiadó azokból 
gyakran a legszükségesebb s elodázhatlan kiadásokat 
sem képes fedezni.

Midőn most, a harmadik évnegyed küszöbén 
lapunkra uj előfizetést nyitunk, fölkérjük eddigi tisztelt 
pártfogóinkat, hogy mellettünk továbbra is kitartani,

egyúttal pedig uj hívek szerzése által a lap fölvirágoz- 
tatását előmozdítani szíveskedjenek.

Az erdészeti altiszti személyzet jólétének előmoz
dítása lévén a fő czél, melynek magunkat szenteltük 
s melynek véghezvitelén fáradozni utolsó lehelletünkig 
meg nem szűnünk, elhatároztuk egy emlékiratnak az 
országos erdészeti egyesülethez leendő beterjesztésére, 
hogy azonban ezt egészen kifogástalanul, helyesen 
állíthassuk össze, adatokra van szükségünk, melyeket 
csak az érdekeltek maguk szolgáltathatnak. Annak 
idején, midőn a fölterjesztendő emlékirat tervezetét 
lapunkban közölni fogjuk, egyúttal megadjuk az útba
igazítást az adatok gyűjtésére nézve. —

A p á l y á z a t o k  gyors és nagy kiterjedésben 
való közzétételének szükségességét nem szükséges bő
vebben magyarázni. Érdekében áll az úgy az állást 
adónak, mint az azt keresőnek. — Lapunk gyakori 
megjelenése és nagy elterjedettsége folytán a pályázatok 
közzétételére fölötte alkalmatos ; e mellett a közzététel

TÁRCZA.
------ +<*■------

Téli árnykép.
A láthatárt vastag hó lepel takarja, s csillogó 

fehér súlya alatt, az utszéli bokrok ágai búsan alá 
hajolnak; csak imitt-amott mereszti égnek zúzmarától 
ékes karcsú fejét egy-egy száraz perje, vagy kóró : 
tiltakozva a hó elnyomó hatalma ellen.

A közeli falu kéményeiből égbe törő füst-oszlopok, 
mint megannyi áldozat - tűz felszálló gomolyaga, töri 
meg a fenségesen szép mozdulatlan egy hanguságot, 
mert a mély csendben úgy tetszik, mintha e szűzi 
takaró alatt minden halva volna, vagy legalább is 
mély álomban ringana. Pedig e nyugodt lepel alatt az 
élet egyenetlen tusája szakadatlanul folyik. Palotában 
úgy, mint viskóban, csak hogy a kettő közül az utóbbi 
mindig megrázóbb küzdelmek szintere.

Utolsó felvonása játszik a falu végén, egy kis

házban, melynek három kis ablakából csak egyik bo
csátja be teljesen a világosságot, mert a másik kettő 
közül az egyik valami időtépte párna-felével van be
dugva, a másiknak felén pedig a keretre ragasztott 
papir helyettesíti az üveget. Ezen össze-visszasággal 
összhangzik: a fal helyenkénti agyag tapasztása, a ke
rítés helyét sejtető karók letört csonkái, miknek marad
ványát talán most emészti az a csepp tűz, melytől 
sehogysem tud felmelegedni a kis szoba, mert a bent 
levők: egy fájdalmas sápadt arczu nő összegémberedett 
ujjait leheletével igyekszik melegíteni s a szoba sar
kában álló rozogó faágyon egy vézna kis fiúcska nyö- 
szörgi fogvaczogva: anyám fá—á—zom . . .

Mint kínzó nyilalat járja át az anya szivét beteg 
magzatja panasz szava; élte árán is megváltaná a 
szenvedéstől és még sem tud rajta segíteni, mert nincs 
mivel élessze a már hamvadozó tüzet . . . .  Leveszi 
derekán átkötött kopott nagy kendőjét, betakarja fiát 
és egy forró csókot nyomva láztól égő homlokára, 
biztatja:
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diját a lehető legalacsonyabbra szabjuk, egyszeri hir
detés árát 2 írtban, minden továbbit 1 írtban állapít
ván meg. — Ajánlkozások közzétételének dija egyszeri 
közlésnél 50 kr., minden további eseteknél 25 kr. lesz.

Egyben fölkérjük mindazokat a híveinket, kik 
előfizetési dijaikkal még hátralékban vannak, hogy tar
tozásukat a jövő hó elején kiegyenlíteni, az előfizetési 
dijakat pedig jövőben mindig az évnegyed első havá
ban beküldeni szíveskedjenek. A pénzek beküldését 
elősegítendő, mái számunkhoz egy-egy utalványlapot 
mellékelünk: a kiknek előfizetése még nem járt le, s 
igy részükre az utalványlap fölösleges, szíveskedjenek 
azt lapunk iránt netán érdeklődő társaiknak átadni.

Előfizetések megújításánál kérjük az utalvány
szelvényre a czimszalagon látható nyilvántartási számot 
följegyezni.

A lap előfizetési ára marad az eddigi és igy: 
április—deczember hónapokra 3 írt 
április—szeptember „ 2 írt
április—junius „ 1 írt

Az „Erdészeti Újság"
kiadó hivatala.

A fehér holló.
A legközelebb elmúlt napokban egy ritka 

természeti csoda jelent meg egészen véletlenül 
és váratlanul hazánkban, melynek — mint a 
csodáknak általában — fölötte sok bámulója 
akadt. Nem volt ez egyéb , mint egy gyönyörű 
fehér holló — megérdemjelezett erdőőr képiben.

Lapunk múlt számában adtunk hirt arról,

hogyWolf Perenczet, Sopron szab, kir. város erdő
őrét ő felsége a király sok évi hű szolgála
tának elismeréséül az ezüst érdemkereszttel 
kegyeskedett kitüntetni.

Évek bosszú során át kedvelője vagyok 
az olvasásnak, a különféle hírlapok egyetlen 
hasábját, talán egyetlen bötüjét olvasatlan nem 
hagyom, még a hivatalos közlöny olvasása is 
élvezetet nyújt, mégis arra, hogy egy hasonlóan 
kitüntetett erdőörről olvastam volna, vissza
emlékezni nem bírok. Lehet, hogy emlékező 
tehetségem csal, vagy pedig évek óta nem 
fordult elő eset, hogy találtatott volna az ország
ban erdőőr, ki hosszú és hű szolgálattal dicse
kedett s ez által magát a legmagasabb kegyre 
és elismerésre érdemesítette volna. Van még 
egy harmadik eset is, és ez nem egyéb, mint 
hogy az erdőőröket legközelebbi elüljáróik is 
— tisztelet a kivételeknek — fitymálva lenézik, 
azokkal foglalatoskodni méltóságukon alulinak 
tartják s nem érdemesítik arra, hogy érdemeiket, 
hű szolgálataikat — ha ilyenek vannak — a 
felség trónjának zsámolyánál bemutassák.

Mi, kik az életnek bő tapasztalatainak 
vagyunk birtokában, mi, kik szeretjük a leg
csekélyebb dolgokat és mozzanatokat is meg
figyelni, ezt a harmadik esetet vagyunk haj
landók okul fölróni, és pedig két okból: elő
ször, mert emlékező tehetségünk kitűnő s bátran

— Légy türelemmel édes gyermekem, ad a jó 
Isten tüzelőt és enni valót, csak imádkozzál hozá — ..

A gyemek felelni akar anyja szavára, de afogvaczo- 
gástól nem tud szóhoz jutni, csak égre emelt fénytelen 
kis szemeivel és összekulcsolt vézna kezecskeivei jelzi: 
hogy bízik Istenben és anyjának szót fogad . . .  A nő 
egy újabb csókot lehel a kis szenvedőre s a tűzhely
hez siet. — Az elvétve csillogó parazsat összehúzza 
és a földről gondosan összeszedett forgács darabok és 
hulladékból tele tüdővel — füsttől csípett szemét hu- 
nyorgatva és olykor el-elfulladva igyekszik tüzet élesz
teni, mely hosszas vajúdás után végre fellobog és kis 
idő múlva a tűzre emelt kis csuporban, bugyogni kezd 
a párolgó gyógy-tea.

A kis beteg mohón nyúl a neki hármasértékü 
csupor után, mert éhségét, fázását és betegségét re
méli vele csilapitani.

Czukor nincs benne, de azért annyira édesnek, 
jónak találja, hogy a már üres csuprot fölforditva 
tartja kis szája fölé, hogy az utolsó csepp se vesszen

kárba; mikor igy kiélvezte tartalmát, hálás pillantással 
nyújtotta vissza anyjának: fejét behúzva a párna és 
több kisebb - nagyobb rongyok közé, kisvártatva egy
hangú, nyugodt lélekzése elárulta elalvását.

Az anya, ki eddig merőn nézett az ágyra, lassan 
oda lépett, gyermekét jól betakargatva egy hirtelen 
mozdulattal megállt és úgy a hogy volt, szinte futva, 
kisietett a szenvedés tanyájáról . . . .

Vájjon e kis lak mindég oly nyomort látott? . . 
Nem! . . . volt idő, nem is oly rég, hogy megelégedés, 
boldogság lakozott benne és vidám gyermek kaezaj 
zengett falai között. De a könyörtelen sors, mint éb
redés az álom képet, váratlanul és hirtelen elmosta, 
megváltoztatta: a kaczagás sirásba fűlt, a boldogságot 
fájdalom és boldogtalanság váltotta fel.

A családfőt egy alkonyat halva hozták haza tár
sai a vágásból, hol munkaközben, egy alázuhant törzs 
maga alá temette s a faóriást alig lehetett eltávolítani 
áldozatáról, mintha még a halálban sem tudná meg- 
bocsátni: hogy gyilkos fejszéjével elmetszette életereit.
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mondhatjuk, hogy ritkán hagy cserben, másod
szor pedig, mert volt alkalmunk erdőőröket 
látni és ismerni, kik szinte félszázados odaadó 
szolgálat után vonultak a jól megérdemelt 
nyugalomba s csekély nyugdijukon kívül még 
csak egy elismerő szó sem volt osztályrészük; 
marad tehát a harmadikul fölsorolt ok, hogy 
az erdőőrt, vagy bármilyen elnevezés alatt 
szolgáló altisztet nem érdemesítenek — vagy 
csak nagy ritkán, elvétve — arra, hogy bár
milyen kitüntetésben részesítsék.

Körülbelül két év előtt történt, mi is számot 
adtunk róla az akkor megjelénő „Erdőőr" czimü 
lapunkban, hogy Kudsir községében egy tűz
vész alkalmával Bágya Miklós m. kir. erdőőr 
saját életének koczkáztatásával, valódi halál
megvetéssel mentett ki két gyermeket az égő 
házból akkor, mikor erre már sem a gyermekek 
édes atyja, sem az összesereglett sokadalom 
közül más valaki vállalkozni nem merészelt s 
e mellett nem csak ruházatát tette tönkre, de 
még égési sebeket is szenvedett. Nemes el
határozása annyival inkább dicséretre méltó, 
mert ő maga is számos apró gyermeknek volt 
atyja, kenyérkeresője, kiket esetleges elpusz
tulása esetén a legnagyobb nyomorban hagyott 
volna hátra.

Nem czélunk Bágya kartársunknak reklámot 
csinálni, nem akarjuk tettét dicshimnuszokkal

megörökiteni, mert a szép tett maga dicséri 
legjobban önmagát, azt is tudjuk, hogy neki a 
veszedelem alkalmával nem az jutott eszébe, 
hogy milyen szép volna, ha őt önföláldozásáért 
valami kitüntetés érné, meg vagyunk győződve, 
hogy nem föltünési vágy, szereplési viszketeg 
vezérelte a lángok közé s hogy a mit tett, azt 
szive nemes sugallatából tette, de mégis kér
dezzük, vájjon az ott szereplő csendőrség, köz
ségi elüljáróság akkor, midőn a tűzvészt köteles- 
ségszerüen bejelentette a fölöttes hatóságoknak, 
megemlékezett — e a szerény erdőőri mezbe 
bujtatott nemes lélek csodálatra méltó s a leg
nagyobb elismerést érdemlő gyönyörű tettéről? 
Ha pedig ezt megtették, tett — e, vagy pedig 
miért nem tett az a fölöttes hatóság lépéseket 
arra nézve, hogy az önzetlen, önfeláldozó nemes 
férfiú akár erkölcsileg, akár pedig anyagilag 
megjutalmaztassék ?

Számosán, nagyon számosán vannak olya
nok az erdészeti szaknál, kik részint hosszú és 
hű szolgálat, részint kiváló tevékenység által 
nagyon is rászolgáltak a legmagasabb kitün
tetésre, vagy pedig jutalmazásra s mig egyrészt 
az első olyan ritka, mint a fehér holló, a másik
nál akár hányszor tapasztaljuk, hogy indokolat
lan takarékosságból még a jutalmakra szánt 
hitelből is megtakarítani igyekeznek, mintegy 
demonstrálván, hogy a személyzet között egy

A temetőn egy fejfával több . . . s a lét ten
gerén egy család boldogságával kevesebb lett.

A nőt a váratlan csapás ágyba döntötte s azt a 
kis összeget, mit férje után az uradalomtól végkielé
gítésül kapott, hamar felemésztette a betegség. — 
Meggyógyult, mert árvája érdekében meg kellett 
gyógyulnia; de az arcz, mely azelőtt víg volt, most 
csak akkor derült fel, ha munkából hazatérve, kis ár
váját magához őlelhette és fejét simogatta.

Az idő ha nem is gyógyitani, de lassan hegesz
teni kezdte a sebet; a munka s e közben az a tudat: 
hogy gyermekéért kell élnie, kezdte megnyugtatni, de 
most egész életkedve elmúlt, miutha az évek során 
szenvedett csapások mind összesítve szoritnák szivét, 
úgy nehezült rá a tudat: hogy életének biztató re
ménye, a testéből és véréből való test és vér, drága 
gyermeke súlyos beteg. Remegett a gondolattól is, hogjr 
attól esetleg meg kell válnia.

S a szegény anya, kinek fájdalmát nem lehet 
mérni, mert a legszentebb és legmélyebb fájdalom,

hisz érte talán még a galamb is ölni kész, — vájjon 
most hol lehet? . . .

A falutól nem messze terülő erdőben van és 
száraz ágakat szed.

Már nem sokára kész lesz, de siet is, mert fél, 
hátha hon maradt gyermeke fölébred, vagy talán még 
egyébtől is, mert közbe-közbe széttekint, hallgatózva 
figyel és elfojtott szavával, mit inkább sejteni mint 
hallani lehet: Isten segélyét kéri . . Pár perez még s 
haza viheti terhét és tüzet gyújthat beteg gyermekének. 
Ezen édes tudat elűzi félelmét, legyőzi lelkifurdalását : 
hogy tilosban idegen tulajdonhoz nyúl; hogy bűnt követ 
el, mert — igy menti magát önmaga előtt — itt abból 
elég van, mi neki hiányzik s itt hiányát nem érzik, 
nála pedig megváltója az életnek.

Hirtelen, mint tiszta égből lecsapó villám bontja 
meg az erdő csendjét egy erőteljes ugatás. A nő egy 
pillanatra viszsza fojtott lélekzettel meredten áll, mint 
egy szobor, de már a másik pillanatban tudatára éb
redve a szörnyű valónak, átnyalábolja drága kincsét
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sincs, ki magát megjutalmazásra érdemessé 
tenné.

Az ilyen kitüntetésekkel anyagi haszon nem 
jár, hanem fölötte nagy annak az erkölcsi súlya. 
Az a nép, mely most megveti, lenézi az erdé
szeti altiszti személyzetet, egészen más szemmel 
nézné, ha azt látná, hogy azzal a felsőbb, sőt 
legfelsőbb körök is törődnek, érdemeiket meg
jutalmazzák, őket kitüntetésekben részesítik.

Senki sem fogja elvitatni, hogy az első és 
fő kelléke az erdők helyes kezelésének és 
megóvásának a szakképzettség mellett az, hogy 
az azzal bajoskodó tekintéllyel bírjon s azt ér
vényesíteni is tudja. A tekintély olyan dolog, 
melyet nagyon nehezen lehet megszerezni, de 
még nehezebben megtartani.

Wolf Ferencz kartársunknak csak szívből 
gratulálhatunk a bizonyára jól megérdemelt ki
tüntetéséhez s egyedüli óhajunk az, hogy az ő 
esete ne maradjon magára, elszigetelten, hanem 
az övéhez hasonló és mondhatni, elég sűrűn 
előforduló érdemek szinte részesüljenek meg
felelő elismerésben és kitüntetésben.

Felséges uralkodónk, mint korának egyik 
legszenvedélyesebb és legkitűnőbb vadásza már 
mint ilyen is bizonyára nagy kedvelője az erdé
szetnek s vadász kirándulásai alkalmával elég
szer volt alkalma meggyőződni az erdészeti 
személyzet szolgálatának nehéz voltáról s nem

hisszük, hogy ezen a téren kifejtett buzgóságot, 
szerzett érdemeket megfelelő elismerésben, ki
tüntetésben ne részesítene, ha azokra legmaga
sabb figyelme irányittatnék. Csak egy kis jó
akarat, egy kis buzgóság a fölöttes hatóságok
nál s az eredmény nem fog elmaradni.

Arról, hogy ez milyen jó hatással lenne a 
személyzetre s ez által magára az erdészetre, 
szinte fölösleges beszélni, mert nem lehet abban 
kételkedni, hogy mindenkinek buzgósága, igye
kezete fokozódnék, ha tudná azt, hogy annak, 
ha nem is anyagi, de legalább erkölcsi gyümöl
csét majdan élvezni fogja.

A katonaságnál gyakoriak a kitüntetések 
s ezek czélja bizonyára nem lehet csupán az, 
hogy az illetőt csinosabbá, nagyobbá tegyék, 
hanem csak is az lehet, hogy látásuk a többieket 
is buzdítsa érdemek szerzésére a szolgálatnak 
hűséges teljesítése, vitéségg és bátorság nyil
vánítása által.

Akár merre nézünk, minden szaknál sűrűb
ben találkozunk kitüntetésekkel, mint a mienk
nél, mely pedig nem annyira kényelmes, nem 
annyira veszélytelen, hogy szolgálatában ba
bérokat szerezni ne lehetne.

Reméljük, hogy ez nem marad igy soká, 
hanem ezen a téren is meg fogjuk kapni azt, a 
mire rászolgálunk, mert be kell látni az intéző

és megkezdődik az élet-halál verseny. Hatalmas ug
rásokkal iramodik a folyton ugató eb, nyomában siet 
lövésre kész fegyverével gazdája: az erdők rettegett őre.

A szerencsétlen üldözött terhétől akadályozva 
a futásban, egy ágba akadva elbukik, de hirtelen fel
ugorva tovább szalad. Kendőjének kioldódott fél szárnya 
összefolyva kibomlott hajával, mint egy tépett fosz- 
lányos zászló lobog, elmaradt lábbelinek használt vala
miét sem veszi fel, csak fut, vérző fél mezítláb, habár 
az egész közel hangzó ugatásból tudja, hogy veszve van.

Ágtól tépett szoknyáját ragadja meg már az eb, 
elébe tör s ő tehetségtelenül átbukik rajta, de még 
igy is görcsösen szorítja terhét.

— Ki vagy ? — hangzik az erdőőr szava, ki egy 
könnyed ugrással veti át magát egy dűlt törzsön s 
látva, hogy egy tehetetlen nővel van szemben, kutyáját 
el vezényli.

— Keljen föl! . . Kicsoda s mi jogon szedte ezt 
a száraz gályát?

— Uram! hát nem ismer? — nyögi földről fel

kelve és az erdőőrhöz fordulva a nő és egyet sóhajt
va folytatja: persze nem ismerhet, mert csak egy hó
napja lakik községünkben; de könyörüljön rajtam édes 
jó uram . . . Kérem mindarra a mi kedves ön előtt! 
Hagyja szabadon vinnem e kis száraz ágat, kis fiam 
már hat hete beteg, neki viszem . . .

Az erdőőrt egy pillanatra megremegteti a gyer
mekéért esengő anya szava, hisz neki is van gyermeke, 
de hirtelen elnyonja érzékenységét és hivatására gon
dolva, a következő perczben már az erdők kérlelhetlen 
őre és az iménti lágy húrok rezgését megczáfolja ki
mért erélyű csengő szava, a mint szavába vágva 
mondja:

— Ha nem is ismerem, de látom hogy szegény; 
szegénysége azonban fel nem jogosítja, hogy idegen 
tulajdonhoz nyúljon . .  Ismerve sem tehetnék egyebet, 
mint a mit hazánk törvényei előírnak s mire engem 
még külön esküm is kötelez. — A száraz galy itt 
marad, önt asszonyom a faluba, a községi elöljáró
sághoz kisérem . . . Induljon előre!
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köröknek, hogy az igazi érdem, bárhol nyil
vánuljon is, jutalom nélkül nem maradhat.

LEVELEZÉS.
Nadabula, 1897. márczius 24.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur í
Folyó hó 23-án, midőn az őrzésem alá tartozó 

bánya munkásai este 9 óra tájt nyugalomra akartak 
térni, a nadabulai garázdálkodó legények által meg- 
támadtattak s egy hnyilczi legény életét vesztette, egy 
másik bányászt pedig úgy megvagdaltak, hogy aligha 
marad életben. A tetteseket a bíróság letartóztatta 
s most a rozsnyói kir. járásbíróság börtönében várják 
gyalázatos tettük méltó jutalmát.

Folyó hó 21-én a 15 éves János fiam nem hagyott 
békét, mig ki nem vittem szalonkahuzásra, mert 
még ilyenen soha részt nem vett. Engedtem kíván
ságának, sőt még idősebb 17 éves fiamat is hittam, de 
ez akaratoskodott és nem akart jönni. A kis Nimród
nak jól kedvezett a szerencse, mert csakhamar húzott 
is feléje egy szalonka s ő azt egy ügyes lövéssel le
lőtte. No volt azután öröm, kivált mikor akaratoskodó, 
de már most talán irigykedő bátyja szemeláttára kifizet
tem neki egy korona lődíjat. Ilyen gyermekekből nőnek 
fel idővel az igazi jó vadászok!

Üdvözlettel B u d a y  I s t v á n
________püspökségi erdőőr.

A rókam érgezésről.
Ilyen ezimen hasznos és tanulságos könyvet irt 

Matter Rezső ur, a báró Popper-féle uradalom erdésze

A szerencsétlen teremtés, bár hogy is rimánkodik, 
süket fülekre talál, fa nélkül indulnia kell, vélt leg
nagyobb ellensége előtt.

Az elöljáróságnál hamar tisztázva van a személy- 
azonosság ; a rovatos napló is tudomást vesz, hivatalos 
rideg alakban a drámai esetről; hogy egy behajthat- 
lanság folytán a hivatalból törlendő, vagy elzárásra 
változtatandó kihágási ügynek legyen előidézője.—Az 
erdőőr eltávozott, részéről mint erdőőrnek ez ügyhöz, 
ha csak a tárgyalás során nem, — köze nincsen; de 
a luczkóreg-szinü zubbony alatt megszólal a felszabadult 
emberi jobb indulat.

Maga is küzd a sorssal a megélhetésért, kö
vetve a legfenségesebb isteni tantételt: „Szeresd fele
barátodat” — szűkre szabott illetményéből kevés ap
rított tüzelőt s meleg ételt küld névtelenül, hogy is
meretlenül áldják imába foglalva azt, kit a legnagyobb 
fájdalomindulatban talán meg is átkoztak . . De vájjon 
az égi trón zsámolyához melyik ér el a kettő közül ? . . 
bizonyára az előbbi. I s t v á n f i .

Trencsén-Makón, német nyelven; magyarra fordította 
Matter János, a csurgói reform, főgymnásium tanára. 
A fűzetke kis nyolczadrétü 26 oldalon röviden össze
foglalva tárja elénk mindazt, mit a rókák mérgézésé- 
nél szem előtt kell tartanunk. Ezen kívül tartalmazza 
a fúzetke a mérgezést szabályozó belügyministeri ren
deletet. Az egész — eltekintve egy pár germanismus- 
tól, melyet különben majd minden németből fordított 
könyvnél találhatunk, — érthető, népies nyelven van 
írva s igy mindenki által jól használható.

Köztudomású, hogy a róka vadállományunknak 
legveszedelmesebb ellensége s igy nem lehet eléggé 
ajánlani annak minden módon való pusztítását, mi 
azonban nagy ravaszsága és fortélyossága mellett 
mindig sok nehézséggel jár.

A füzetkére, melynek ára nincs megjelölve — 
fölhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét s ájánljuk meg
szerzését. Kapható a szerzőnek főnt jelzet czime alatt 
(utolsó posta Viszoka).

Mutatványul álljon itt a füzetnek egy fejezete: 
A csalogató-hely fekvése.

Mint bármely más mérgezési eljárásnál, úgy a róka
mérgezésnél is idejekorán iparkodnunk kell a ravasz rókát 
előzetes ál-csalogató-étkekkel (kismadarakkal, egerek
kel, nyulbelekkel, csontokkal stb.) bizonyos oly helyekre 
édesgetni, a hová azután későbben a valódi csalogató
étket kitenni szándékozunk. Ezt pedig legfőképen a 
róka forgóinál kell foganatba vennünk. De egyúttal 
valamely jól fölismerhető helyre tegyük le az ál- 
csalogató-étket (Vorwurf), hogy aztán későbben a 
mérgezett falatokat bármikor fölismerjük. Mindezt csak 
a téli évszak beköszöntekor ejtsük meg; a mennyiben 
az erdőségek más évszakok idején sok mindenféle más 
tollas állatnak, minők: a varjuk, hollók, szarkák, szaj
kók, adnak szállást; már pedig e szerint azok kitűnő 

j szaglási képességöknél fogva, igen szépen észreveszik 
és elfogyasztják az ál-csalogató-étkeket; mi több any- 
nyira rákapnak,!' hogy még a legzordonabb tél és lát
szólagos elköltözésük daczára is meg-megjeiennek az 
erdőségből a csalogató helyen és a róka kontójára el
hordozzák a falatokat.

Ha a róka a számára kitett több ilyen ugyneve- 
zet álfalatot elvitt, akkor ne késlekedjünk a valódi 
falatokkal. Hogy azonban a távolabb tartózkodó róká
kat is odacsalogassuk, készítünk egy kevéssel előbb 
lelőtt kutyának, vagy nyúlnak beleiből álló vonsza- 
lékot és ezzel a véres csalogató-falattal egy nagyobb 
körvonalat kerülünk meg a pagonyban. Itt is, ott is 
egy-egy valódi falatot elszórva, elhozzuk a csalogató 
étket egész a fő-csalogató helyig; megpörköljük, hogy 
erősebb szaga terjedjen és odaerősítjük az ahhoz al
kalmas fa sürü-leveles ágához (legjobbak e tekintetben 
a jegenye és luczfenyű) körülbelül 3—4 méternyi 
magasságban. Minthogy pedig az ilyen magasabbra 

| erősített csalogató-étkeket mindenesetre a nyestek, eset-
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legesen a vadmaeskák is föl szokták keresni, ajánljuk, 
hogy ugyanarra egy-kót méreggel telitet falatott is 
helyezzünk.

A vonszaléknak valamely fára való helyezése kö
vetkező nyereséggel jár: 1. magasabb helyről nagyobb 
a szagterjedés, csalogatja tehát a mindennemű raga
dozó vadakat a távolabb fekvő területekről is; 2. Az 
odacsalogatás után legtöbbnyire biztosan a falatot 
veszik föl, mig ellenben a csalogató ételnek a talajra 
való fektetésénél a ragadozó vad mindig inkább és 
szívesebben a rászedésre szolgáló álételhez nyúl, mint 
a valódi méregfalathoz; 3. a nyest, vagy a vadmacska 
hamarább megkaparithatók, mivel mindkettő a csalo- 
gató-ételt inkább a fáról veszi föl, mintsem a földről; 
4. megszabadul az ember minden különös felügyeléstől 
a hívatlan egyéneket és vadorzókat illetőleg.

Különfélék.
Szem élyi hírek. A zsarnóczai m. kir. erdő

hivatalnál előléptetve illetve kinevezve lettek: 111. oszt. 
erdőőrökké: Pischer Győző, Prikril János, Dobry 
József, Kozlik Ignácz; IV. oszt. faraktárőrré: Sávolt 
József; I. oszt. erdőlegénnyé: Tonhauzer Antal, Mazúr 
Dániel, Krébesz Géza ; II. oszt. erdőlegénnyé; Binder 
Béla; III. oszt. erdőlegénnyé: Maruska Lajos; I. oszt- 
erdőszolgává: Ruiszl Nándor; II. oszt. erdőszolgává: 
Szabó Lajos. — Kívánunk mindnyájuknak sok szeren
csét és mielőbbi további előléptetést.

L előtték  az utczán. Lippa városa nagy iz
gatottságban van. Egy fiatal vasúti munkást a város 
főterén agyonlőttek. Varga Istvánnak hívják a szeren
csétlent, 26 éves s a temesvár—lippai vasút építésénél 
dolgozott. A gyilkos elmenekült s eddig még azt sem 
gyanítják, hogy ki volt.

E lpusztult fatelep. Gyulafalváról jelentik; 
Az Erdélyi erdőipar részvénytársaság „József" gőz- 
fürész-telepe teljesen leégett. A kár meghaladja a 
100.000 forintot.

Kutyamészárszékek. A négylábú házőrzőket, 
a különféle ratlereket, juhászkutyákat, pincsiket, komoly- 
veszély fenyegeti. Arról van szó, hogy a kutyák húsát 
is kivágják is kimérjék, mely a müncheni gourmandok 
véleménye szerint — tisztelet a gusztusoknak — sokkal 
jobb, mint a borjúhús, de mint vadhús is elkészíthető. 
Egy müncheni lómészáros a tanácshoz már be is adta 
kérvényét, hogy kutyamészárszéknek felállítását enge
délyezzék. A tanács ugyan még nem határozott ez 
ügyben, de előreláthatólag megadja az engedélyt, mert 
törvény nem tiltja a kutyahus kimérését. Ezután még 
csak az kell, hogy kutyahizlalótelepeket állítsanak fel 
s hizlalókul a város tanács tagjait alkalmazzák.

A  koldus aranyai. Békés-Csabán a minap 
letartóztattak egy Ábrahára Fülöp nevű arábiai zsidót,

mert engedelem nélkül házról - házra járt kéregetní 
Bevitték a rendó'rségre, a hol a külföldi koldusról kisült, 
hogy nem annyira szükségből, hanem talán inkább vagyon
gyűjtés céljából koldul, mert selyemkaftánjában ezerkétszáz 
Napoleon-aranyat találtak, mig a lájbija zsebében egész 
csomó nikkelpénz közt hat darab körmöd arany csörgött. 
A  gazdag koldusnak francziaországi útlevele van, s most 
saját kérelméie Nizzába küldik kéyszerultevéllel. Kissé 
szokatlan módja a Riviéra meglátogatásának.

M egkaptuk az „Állam i T isztviselők Lapja*
legutolsó számát. Gonddal szerkesztett, irodalmi szín
vonalon álló lapja ez 18  év óta a magyar állami tiszt
viselőkarnak és valóban teljes mértékben megérdemli a 
legmelegebb pártolást. Czikkeit kiváló szakírók (mind
megannyi állami tisztviselő) Írják. Minden száma hozza 
egy-egy kitünőbb tisztviselő, vagy a lap munkatársának 
jól sikerült arcképét és életrajzát. E  mellett előfizetési 
ára valóban csekély (félévre 2 frt 50 kr.), melyet minden 
tisztviselő könnyen nélkülözhet. Ajánljuk ez ügyesen és 
körültekintéssel szerkezteit szaklapot az állami tisztviselő 
urak figyelmébe. Kiadóhivatal: Budapest V I. Andrássy 
út 75 sz. a. van, a hová az előfizetési pénzek küldendők.

M eglőtt fatolvaj. Nemmeskéri Kiss Miklós véghlesi 
nagybirtokos erdejében az erdőkerülő —  mint tudósítónk 
írja — hátba lőtte Szegecs Máthé pusztai lakost, kit 
falopáson ért. A  tolvaj, mint mondja, többszöri kia
bálására sem állott meg, ekkor lőtt utánna s golyója 
Szegecs hátába fúródott, de nem ölte meg. Az orvosok 
azonban kijelentették, hogy sebe feltétlenül halálos. A  
kerülő ellen meginditották a vizsgálatot. —

Ötven ember halálos veszedelem ben. Ó-
Becse bácsmegyei község közelében lévő szablai révnél 
idegrázó jelenetnek voltak tanúi az emberek. A  megáradt 
Tiszán a kompot akarták átusztatni a révészek, amelyben 
ötven ember, három kocsi és hat ló volt. A  rozoga 
alkotmány éppen a folyó közepén léket kapott és elkezdett 
sülyedni. Valóságos kétségbeesés tört ki akkor a kompon 
ülők közt. A  lovak hámjait elvagdalták s az állatokat 
a rohanó habok közé ugratták, hogy ezzel is kevesebb 
legyen a vízi jármű terhe. Minden hiába való volt. mert 
a komp rohamosan kezdett elmerülni. Ekkor már néhányan 
jajveszékelve ugrottak a vizbe s úszva igyekeztek elérni 
a partot. A  legkritikusabb pillanatban érkeztek meg a 
molnárok és a halászok, akik azután csónakjaikon szaba
dították ki a veszedelmes helyzetből az utasokat. Egy 
ember, Kádár János azonban beleveszett a habokba, 
nyomatalanul s még holttestét sem vetette fel a zavaros 
áradat*

A fiú álma. Különös esetről Írnak Munkácsról. 
Egy ottuni gazdag kereskedő leányát feleségül vette egy 
droholitsi lengyelországi löldbérlő fia. Az ifjú pár szintén 
Munkácson telepedett le. A  férj közelebb egymásután 
három éjszakán ugyanazt a dolgot álmodta. Megjelent 
előtte egy droholitsi czipész mester, aki azt mondta neki:
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— Fiam, mond el érettem a maszkirt! (azt a zsidó 
imádságot, melyet az elhaltakért szoktak mondani. 
A  háromszor megismétlődött álom következtében az ifjú 
ember levelet irt Droholitsba, honnét azt a hirt kapta, 
hogy az illető czigész csakugyan meghalt három nap 
előtt. A  czipész özvegye pedig arról értesítette az álmok 
álmodoját, hogy ő tulajdonképpen nem a gazdag lengyel 
főldbérlő, hanem a szegény droholitsí földbérlő fia. Gyermek 
korában cserélték ki a bérlő fiával, akit a czipész és neje 
csecsemő korában mggyilkolt. A  szipész gyermeke 
azután a gazdag bórlő fiaként növekedett fel, akinek 
összes vagyonát is örökölte. Az esetei most már a magyar 
és lengyel hatóságok is foglalkoznak.

A rabló tragédiája. Bakó György középajtai 
gazdaember a szekerén Száraz-Ajtáról hazafelé vitte 
Kovács Mózes gazdát, a kinek nagyobb összeg pénz volt 
a zsebében. Az ut közepe felé Bakó leszállt s Kovácsot 
is leszálitotta a kocsijáról, hogy a lovak pihenjenek. A  
ravasz Bakó, mikor már a földön voltak, Kovácsot legyűrte 
és kirabolta a következő pillanatban pedig felugrott a 
kocsijára és a lovak közé vágott. Gyors vágtatás közben 
a lovak egy telegráfpóznának vitték a rabló kocsiját, és 
az fölborult, Bakót alája temette s agyonnyomta, Az 
elrablott pénzt hiány nélkül megtalálták a zsebében.

Zs ákb a f in  á n ez  ! Mint Nagyváradról tolegrafálják : 
kellemetlen kalandja volt a napokbbn a margittai járás főszolga
bírójának, Morvay Tihamémak. A margittai kávéházban történt 
az eset. A főszolgabíró kedélyes hangulatban volt, midőn belépett 
oda egy pénzügyőri felvigyázó, a kire rákiáltott: — Z s á k b a  
f i n á n c z l  A kiáltásból még nem lett volna nagyobb veszede
lem, ha a közigazgatás gondozója le nem ütötte volna a pénz
ügyőr sapkáját is. A megtámadott ember erre az inzultusra is 
csak mindössze azt válaszolta: — „Vegye fel a főszolgabíró azt 
a sapkát, melyen Magyarország ezimere van!“ — A főszolgabíró 
nem teljesítette ezt a kívánságot, hanem inkább a jelenlevő 
csendőr tiszthelyettessel elfogatta és másnapig elzáratta a megsér
tett pénzügyőrt. A dolgot a biharmegyei közigazgatási felettes 
hatóság agyon igyekezett hallgatni, ámde a súlyosan inzultált 
pénzügyőr a bíróságnál keresett elégtételt és becsületsértés, 
személyes szabadság megsértése és hivatalos hatalommal való 
visszaélés miatt jelentette föl a margittai közigazgatási pasát.

Pályázatok. Ajánlkozások.
Alkalmazást keres egy okleveles erdőőr, 

ki több évi szolgálat után ez idő szerint már 
4 év óta egy 2200 kát. hold kiterjedésű erdő 
kezelésével van megbízva mint számadó erdőőr. 
Ezen felül két éven át az államerdészetnél er
dőbecslésnél és rendezésnél foglalkozott s igy 
az erdőnek üzemterv szerinti kezelésében tel
jésen jártas. Az illető 30 éves, nős, rom. kath. 
vallásu. Ajánlatok Pál János czimére, Lehi 
puszta, u. p. Gömör-Simonyi, küldendők. i_ 3

AJÁNLKOZÁS.
Több évi gyakorlattal biró, az irodai teen

dőkben is jártas jól szakvizsgázott 34 éves er
dőőr önálló erdőkezelői állést keres. További 
tudakozódásokra az „Erdészeti Újság* szerkesz
tősége ad közelebbi felvilágosítást.

Szerkesztői üzenetek.
Balázsházy Péter urnák, Zimbrő. Werndl-fegyverek végett 

forduljon Kohn A. M. vas- és fém-üzletéhez: Budapest, VI. ke
rület, Mozsár utcza 9 szám s kérjen árjegyzéket. A kitömésről 
szólló könyv ügyében kérdezősködjék Dr. Lendl Adolf tauár 
urnái, Budapest II. Donáti utcza 7 szám.

Trucza Ignácz hat. erdöör urnák Gyergyö-Ditrón. Famesteri 
állásra képesítő vizsga ez idő szerint sehol sem tehető s igy 
arra elkészülni sem lehet. Az állás főkellékei, hogy a különfélé 
építkezésekben, tervek készítésében jártas legyen. Leglényege
sebb szerintünk az, hogy jól értsen a vizi építkezésekhez, 
mert ezek jó keresztül vitele az erdészet legfőbb kelléke. Min
den esetre szükséges, hogy képes legyen ellenőrizni, hogy az 
építkezések szorosan a tervek szerint vitesenek végbe. Előny 
az állás elnyerésénél az ács-, kömives-, asztalos mesterség is
merete és az iparszakiskola végzése. A famestertől még azt is 
megkívánják, hogy erdőőri szakvizsgája legyen s igy az erdő
kezeléshez is értsen.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P o d h radszky  Em il.
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Kö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  Kö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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I .  Fenyő-m agvak : <  “ i§.-g fi. í  1 1  -g ti. fl. fl.
Erdei fenyő (Pinus syivestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100.— 6,20 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca)— — 75—80 230,— 1 2 ,- 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) 6Í> 30— 2 — —,40
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140 — 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer campestris] — — fl 40,— 2,50 —,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3.— —,60 Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 40,— 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betula alba) — — — — 20 — 1,50 - 3 0
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) — — 4 0 - 2,50 —,50 Körisfa (Fraxcinns excelsior) — — rQ 2 5 - 1,75 —,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 - Erdei bükk (Fagus Silvatica) — — ’53 32,— 2,50 —,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) — — 70 350,— 18,50

2 4 -
4 - Szil mezei (Ulmus campestris — a> 40,— 2,50 —,50

Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450 — 5 , - Csere galagonya(Crataegus acyacantha) CO 20,— 1,— —,30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250,— 14,— 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) <s>

a 30,— 2- >40
Douglas fenyő (Abies Dougíasi) — 18,— Seprő jeneszter (Spartium scoparium) 50,— 3,30 —,60
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — — 2 0 - Amerikai vörös tölgy (Quercus rubra) -4-a 40,— 2,80 —,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáezfa (Robinia pseudo acatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) *0 7 5 , - 4,30 —,80
35.—
50,—

2,25
3 -

—>45 
—,60

Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gleditschia háromtöv (— triacanthos)

©
p

7 0 , -
180,—
30.—

4,—
9,50
2 -

—.75
2,4)

Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6, - 1,— » "
Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 

Összes magvaim uj, szárazminőségben, akár csirázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvónyszabta erdészeti csira
képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig míg a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

fStT* legújabb árjegyzéke,
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  rtagyxnéltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
bó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czségiinli. újólag meglaizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

—— — — ——  P O L G Á R I  R U H Á K  = ......... =  ~
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektöl, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni -Igrj
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
n o  -, . , Ő esász. és kir. Fensége József Föherczeg ndvari szállítói

buto Utcza d. bzervitater sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á r a k :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Pél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

K opárok befásitása.
A tavasz beálltával, most folyik javában 

a kincstári erdőbirtokokon azoknak a cseme
téknek a kiszedése és a szélrózsa minden irányá
ban való szétküldése, melyeket a magas minis- 
terium egyes magán birtokosoknak, községek
nek, egyesületeknek adományozott oly czélból, 
hogy a birtokukat képező kopár területeket be- 
erdősithessék.

Előttünk fekszik a földmivelésügyi minis- 
teriumnak kimutatása, mely szerint a folyó évi 
ültetéshez kéretett 36.924,900 különféle cse
mete, mig ennek ellenében készlet hiányában 
csak 22.069.000 darab volt kiszolgáltatható s 
igy a kereslet az adományt 14.855.000, szóval 
tizennégy millió nyolczszáz ötvenöt ezer kilencz

száz darabbal haladta meg. Legnagyobb volt 
a kereslet az ákácznál, azután következnek a 
különféle fenyők és végül a kocsányos tölgy. 
Egyéb fanemek szükséglete ezek mellett ele
nyészőig csekély.

A kopárok befásitásának szükségességét 
és hasznos voltát mind szélesebb körben kezdik 
már belátni s igyekeznek a régi rabló gazdál
kodás szomorú következményeit helyreütni. 
Csakugyan megdöbbentő kép tárul a figyelmes 
szemlélő elé, ha hazánk egyes vidékeit meg
figyeli és látja a millió holdnyi puszta terüle
teket, melyek silány kecskelegelőn kivül tulaj
donosaiknak egyéb hasznot nem hajtanak. Pedig 
ezeknek az óriás területeknek legnagyobb része 
sűrűn be volt nőve a legszebb őserdővel, melyben

t A u c s a .
--- ---+0+—---

A m egtám adott erdőőr.
(Erdész levél.)

Már az igaz, hogy egyik embert a sors folyton 
tenyerén hordja, a másikat pedig ugyan azon tenye
rével folyton pofozza.

Mező Mihály m. kir. erdőőr is szomorúan bizonyít
gatja, hogy biz’ ő az utóbbiakhoz tartozik. Alig épült 
föl a vadkan szakgatta sebekből, már is itt van ni, új
ból majd az erdőben hagyta fogát. Márczius hó 23-án 
kiment védkerületébe a „ Sziget-kőhát“ nevű pagonyba, 
körültekinteni a védkerületet. Mikor a „Szerelemláz- 
alja“-nevü erdőrészbe ért, két oláh-atyafit látott, a 
mint egy-egy kötés botfa elesaklizásán fáradoztak. Be
akarta lopni őket, de azoknak is volt jó szemük; észre
vették a jágert s ill’a berk, nád a kert, úgy el iramod
tak, mint a forgó szél.

Mező az egyiket üldözőbe vette s folyton nyomába 
tartva a kökénypataki dűlőig, mig el nem vesztette 
szemei elől, de ott a meredek bokros oldalon megbújt 
a gazember, úgy hogy üldözője már csaknem föl
hagyott a reménnyel, a mikor észre vette a bokrok 
imbolygásából hollétét.

Megkerülte tehát az oldalt s a mint a cserjék 
közt már felülről lefelé haladt, úgy 8—10 lépés távok 
bán egyszerre vették észre egymást a fatolvajjal.

Utóbbi hirtelen fölkapott a földről egy 50 cm. 
hosszúságú és 5—8 cm. vastagságú tölgyfa darabot s 
azt az erdőőr fejének hajította.

A fadarab Mezőt balfűle fölött érte a hova egy 
5 cm.-nyi szilánk bele is tört,, a miből 3 cm.-nyit maga 
az erdőőr tört ki, 2 cm.-nyit pedig az orvos vett ki a 
bőr alól.

Mező az ütésre nyomban összerogyogott, de esz
méletét csak egy pillanatra vesztette el, mert a követ
kező másodperczben főlocsudva kábultából, bár fölkelni 
még nem birt, fejét fölemelte s gyilkosát és fegyverét
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gyakran fölhangzott a vadász urak kürtje, mikor 
nemes hévvel hajszolták benne a különféle 
vadakat, köztük akkori állatvilágunk óriását, 
a már nálunk teljesen kiveszett bölényt, mely 
most már csak Oroszországban található s ott 
is csak az mentette meg a végelpusztulástól, 
hogy a kormány vette védelmébe s bántal
mazását a legszigorúbban tiltja.

A régi idők rabló gazdálkodása hazánknak 
ezt a legszebb díszét és legnagyobb jövedelmi 
forrását századokon keresztül annyira kiirtotta, 
hogy ha ennek hirtelen gát nem vettetik, alig 
maradt volna valamirevaló erdőnk.

Nem czélunk itt az erdőségek különféle 
hasznait elősorolni, ismeri azokat mindenki, is
merik kivált tisztelt olvasóink, kik egész éle
tüket azok fenntartására és tovább fejlesztésére 
áldozzák, hanem csak arról akarunk szólni, 
hogy mik a tapasztalataink a kopár területek 
befásitása körül időnkben követett eljárásnál.

A kopárok befásitásának kérdését első 
sorban a magas kormány vette kezébe s annak 
helyes megoldásán már évek óta fáradozik s 
bár sokat tett ezen a téren és nagy áldozatokat 
hozott, az eredmény még mindig nem felel meg 
a várakozásnak.

Ennek okát abban találjuk, hogy az ügy 
iránt éppen azok érdeklődnek legkevésbé, kiket 
legjobban érdekel: maguk a kopár területek 
tulajdonosai.

kereste szemeivel. Utóbbi ott hevert mellette, előbbit 
a „Hányász" nevű erdőrész felig látta inaim.

Mikor ereje vissza tért, fölkelt, és most már nem 
csak a szolgálat érdekétől — de a bosszú érzetétől is 
sarkalva ő is a hányászi oldalnak tartott.

Feje szédült, léptei meg-meg rokkantak, ereje 
többször elhagyta, hanem azért csak tovább sietett, 
keresni megbántóját. 0 kelme úgy látszik nem volt 
elkészülve a viszontlátásra, mert egy tüskön ülve fá
radalmait pihente ki, 'vagy talán a kisbiró szólalt meg 
benne: mert csak akkor vette észre az erdőőrt, a mikor 
tőle 4 lépésnyire volt.

Nem sokáig gondolkodott. Újból futásnak eredt, 
útközbe folyton hátra tekintgetett, mert M. utána ki
áltott :

„— állj meg, mert lelőlek!" — sközbe többször 
íelbukott, a kezében tartott sertés szúró késnyi bics
káját is elejtette s a mikor fölemelni akarta, újból el
esett; ekkorra már utolérte s fegyverét reá fogva, 
vérző sebére mutatva rá kiáltott:

Az erdősítés sok költséggel, nagy fárad
sággal van egybekötve, a fiatal erdőnek az 
őrzése sok pénzbe kerül, a haszon pedig, melyet 
belőle várunk, olyan távol van, hogy azt csak 
utódaink élvezhetik valamikor. Nem vélünk 
tévedni akkor, mikor ezt tartjuk ama hanyag
ság és vétkes könnyelműség okának, melyeti 
ezen a téren tapasztalunk.

A vagyonos urak — tisztelet a kivételek
nek — inkább nagyúri passióiknak élnek, mint
sem olyanba tennének nagyobb befektetéseket, 
minek hasznát ők maguk talán soha látni nem 
fogják, ezeknél azonban ilyen szükkeblüséggel 
csak szórványosan találkozunk, annál szomo
rúbb az állapot a községeknél, melyek leg
nagyobbrészt nem igen törődnek azzal, hogy 
határuk egy része kopáron, csupaszon disz- 
telenkedik, sőt még örülnek annak a hitvány 
legelőnek, melyen a legelő jószág tulajdonkép 
nem is legel, hanem csak sétál. Az adók külön
féle nemei annyira megterhelik a népet a 
mostani mezőgazdasági válság mellett, hogy 
ember legyen a talpán, ki rábírja még külön 
költséges befektetésekre, a kényszer pedig 
vajmi keveset ér, mert hiába akarjuk a tököt 
a v íz  alá nyomni, az mindig csak föl fog ugrani 
a v íz  színére. Már pedig éppen a községek 
tehetnek ezen a téren legtöbbet, mert egy kis 
közmunka szaporítással minden egyéb költség 
nélkül könnyen végezhetnek el minden munkát.

— Most add meg magad és mars előttem be a 
városba, mert külömben halál fia vagy!

Szemei villámokat szórtak, úgy nézett ki, mint 
egy bosszuló félisten.

— Hogyhínak? — kérdezte Mező a fatolvajt.
— Tyipér Mitru. —
— Hova való vagy.
— Kabolapatakra.
— Hát a társad ?
— Az is oda való, de a nevét nem tudom.
— Add a kezeidet, hogy megkössem.
— Nem én uram, inkább lefekszem a földre, de 

megkötözve nem megyek.
Mező belátva, hogy a jól megtermett edzett fér

fiúval ő mint megsebesült nem bírna, beleegyezett a 
I föltételbe, de figyelmeztette az atyafit, hogy ha a 

szökés, ellenszegülés vagy az újbóli megtámadásnak 
csak egy mozdulatát is látja, rögtön lelövi, (persze ezt 
csak mondta a jámbor, mert hisz ha megtenné, még ő 
kerülne a hűvösre; ez már meg szokott dolog; nem is
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Legnagyobb baj az, hogy mindent csak a 
kormánytól várunk; ha az ad csemetéket, ha 
e mellett egy kicsit szorongatják is a birtokost, 
még csak megy valahogy a dolog, de bizton 
merjük állítani, hogy akárhány olyan, ki kény- 
telenségből kért ugyan csemetéket, de készlet 
hiányában nem kaphatott, még örül ennek: 
legalább megmarad zsebében a többi kiadás.

Arra, hogy magának csemetekertet állítson 
s abban a szükséges csemetéket maga termessze 
és nevelje, a kopár területek birtokosai közt 
alig gondol valaki.

A törvény elrendeli, hogy minden község
nek legyen faiskolája, mely a mellett, hogy a 
lakosságot gyümölcsfa csemetékkel látja ell, 
még arra is szolgál, hogy a tanuló ifjúság a 
fatenyésztés foglalkozásával megismerkedjék, 
legalább igy kellene annak lenni, bár nem hisz- 
szük, hogy úgy legyen, mert jól tudjuk azt, 
hogy akár hány olyan rendelkezés van, mely 
csak a papíron van meg, de foganatosítva nem 
lesz. Az ilyen csemetekertekben bizon lehetne 
egy kis helyet szorítani az erdei csemetéknek 
is és azok gyomlálásához, öntözéséhez az iskolás 
gyermekeket fölhasználni akkor, mikor idejüket 
gombozással és más haszontalansággal töltik.

Annak a magnak az ára, melyet bevetünk, 
annak a kis földterületnek a haszna, melyet 
fölhasználunk, olyan csekély, hogy alig jöhet

feltűnő. Sajnos de való.) így kisérte be a megsebesült 
erdőőr támadóját a máramaros-szigeti m. kir. erdőgond
noksághoz a honnan a rendőr kapitányi hivatal vette 
pártfogásába, a hol kiderült, hogy hamis nevet és lak
helyet mondott be az erdőőrnek, mert valódi neve: 
Szászán Alexa és Szaploncza községbe való.

Az ipse mindent tagad, azt állítja, hogy az erdő- 
őrt ő nem bántotta, úgy lehet, hogy az elesett és ak
kor sebesült meg.

Igaza van, kinek-kinek kötelessége a saját bőrét 
úgy védeni, a mint legjobban tudja.

A rendőrkapitányi hivatal mint bünfenyitő ügyet 
át tette a központi vizsgáló bírósághoz s ezzel együtt 
a bűnös a törvényszéki börtön komor falai közé 
került. Ott várja most méltó büntetését.

Kiváncsi vagyok reá, mint Ítél fölötte a bíróság. 
Annak idején, ha tért enged szerkesztő ur, b. lapjában 
azt is megírja igaz hive

K u l c s á r  Pál .

számításba, pár év múlva pedig abba a kellemes 
helyzetbe jutunk, hogy kopár területeinket 
minden idegen segítség nélkül nagy hasznunkra 
és lelki gyönyörűségünkre beerdősithetjük.

A legkeresettebb fanem az ákáczfa volt 
a fönt idézett kimutatás szerint és a készlet 
hiánya is ennél a legnagyobb. Az ákácz meg 
is érdemli, hogy szaporittassék, mert a mellett, 
hogy kitűnő tüzelőfát szolgáltat, szerszámfának 
is nagyon alkalmas, sőt mint jól hasítható, az 
annyira keresett szőllőkarónak is fölhasznál
ható. Tenyésztése azért is előnyös, mert majd 
minden talajban, még a futóhomokban és szépen 
diszlik és gyorsan nő, kivágása után pedig nem 
szorul utánültetésre, mert messze szétágazó 
gyökereiből újból kihajt s minden fáradság nél
kül fölujul.

Egy kis jóakarat, egy kis igyekezet kell 
csak s ne akarjunk minden terhet a kormány 
vállaira nyomni, hanem abból magunk is ve
gyük ki részünket s pár évtized múlva a leg
virágzóbb erdészetünk lehet a föld kerekségén.

Erdészeti altiszti kör.
E czimet viseli a bustyaházai m. kir. erdőhivatal 

altiszti személyzete által a folyó évben megalakított 
erkölcsi egyesület. — Azért mondom erkölcsi egyesület, 
mert főczélja az erkölcsök nemesítése a közművelődés 
terjesztése, az egyetértés és összetartás meleg esz
méjének előmozditása.

Szinte hihetetlennek, szinte csudálatosnak látszik 
az ember előtt ennek lehetősége. — Az a testület, mely 
eddig csak elnyomatás keserű érzete s az élettel való 
nehéz küzdelem terhe alatt nyögött, fel veti fejét, tért 
kíván hódítani, szórakozást akar keresni abban a tár
sadalomban, melynek felvirágoztatásához verejtékes 
munkájával, s hazafiúi érzelmeinek egész melegével 
járul hozzá? Ezek a szolgalelkek, kiknek egyedüli 
élvezetüket a folytonos munkában kéne feltalálniok, 
szellemi táplálék után is esengenek, társulni akarnak ? 
Igazán vakmerő törekvés, mondják némelyek azok közül, 
kik rózsaszín üvegen nézik az életet, dusalkodnak a 
a jóban és élvezetben, de rövid ésszel nem gondolnak 
arra, hogy hát hiszen az az erdőőr is oly anyagból van 
gyúrva mint ők, azok a vágyak élnek lelkében, mint 
bennük s hogy ezen szegény emberek az ő általuk él
vezett sok jónak alig egytizedrészét óhajtják.

Igen, beszélnek, de ez mind nem akadály 
arra nézve, hogy kitűzött czélunk felé ne haladhassunk, 
s bustyaházai kartársaink példáját ne követhetnők. —
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Sőt annál nagyobb leikedéssel kell hogy dolgozzunk, 
annál nagyobb örömmel üdvözöljük a bustyaházai uj 
intézményt, mint első úttörőt azon az áthatlannak látszó 
homályon keresztül, mely nagy testületünket oly mélyen 
elszigetelte a társadalomtól.

Megtört hát a jég, mozogni kezd az a nagy 
tömeg is, mely eddig mozdulatlanul mint egy nagy 
halott közönnyel látszott tűrni számkivittetését a tár
sadalomból, mellőztetését a földi javoknál. — Csak 
dolgozott, de a munka után oly édes pihenést, a 
léleknek oly feltétlenül szükséges szórakozást sohsem 
élvezhette, mert erre sem alkalma, sem pedig módja 
nem volt. — Pedig csak erős akarattal rajta lenni, az 
akadályokat leküzdeni kellett, hogy saját köre legyen, 
hol otthon érzi magát, kiese rélheti gondolatait, el
panaszolja fájdalmát, s ártatlan, de lelket emelő, 
nemesitő szórakozásokban találhatja fel örömét.

Külömben a bustyaházai „Erdészeti altiszti kör* 
megalakításának eszméje sem mai keletű. — Évek óta 
vajúdik, évek őta küzd a személyzet a folytonos útjába 
gördített akadályokkal, melyek hogy valóban komolyak 
és roszakaratuak voltak, legjobban bizonyítja az a 
körülmény, hogy teljes három esztendei s z í v ó s  türe
lemre; kitartásra volt szükség, mig ezen eszme a meg
valósulásba átmehetett.

De mégis nyélbe van ütve, s szép jövőre, virág
zásra van reménye, mert daczára annak, hogy alap
szabályai még jóváhagyás alatt vannak, már is oly 
nagy figyelemben, érdeklődésben részesül, oly válogatott 
elemek kívánnak tagjai lenni, hogy czéljának sikere 
bizonyos.

A megalakulás tényét azonban nagyrészt egy 
kiváló férfiúnak, a bustyaházai m. kir. erdőhivatal 
főnöke: Füstös Kálmán m. kir. erdőmester urnák köszön
heti, ki meleg érdeklődésével elárulta azt, hogy altiszti 
személyzetét szereti, boldogulását szivén hordja, s finom 
érzékével emberismeretével belátta azt is, hogy ezen 
testületet, mely fontos munkát végez, figyelemre méltó 
hasznot hajt, nem elnyomni, hanem felkarolni kell, 
hogy ez által munkakedve szorgalma fokozódjék. — 
Elfogadta a kör főpártfogói — diszelnőki tisztét, s 
nemcsak szellemileg, hanem anyagilag is támogatni 
kegyes azt a kört, mely természetszerűleg még a kez
det nehézségeivel küzködik. — Az Isten éltesse őt 
sokáig !

Én reméllem, hogy többi kartársaink is követni 
fogják e szép példát, mert hiszen csakis igy érhető 
el legfőbb és ez idő szerint legsürgősebb czélünk a 
„tömörülés* mely nélkül tudvalevőleg keresztül vinni 
semmit sem lehet.

B a l o g h  Bé l a
m. kir. erdőőr.

LEVELEZES.
Rozsnyó, 1897 évi márczius hó 27-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A Gömör vármegyében fekvő Pelsőcz városának 

úgynevezett „nagy hegy“-en, melynek tengerszinfölötti 
magassága meghaladja a 600 métert, vau egy igen 
szép erdeje, az erdőnek pedig egy nagyon derék gon
dozója van, Bárkái János szaktársunk személyében, ki 
a mellett, hogy szakmájában nagyon jártas, még kitűnő 
vadász is. Ennek egy érdekes vadász kalandját akarom 
itt röviden elmondani, azt hiszem, hogy a vadászatot 
kedvelő tisztelt olvasók előtt nem lesz érdektelen.

Nevezett barátunk védkerülete nagy, telve a ra
gadozó és hasznos vadak minden nemével; lakása bent 
van az erdő mélyén, az úgynevezett hármasbércz köze
pén, melytől községe 2 óra járásnyira fekszik s igy 
valódi remete életét él s egyedül hivatásának és vadász
szenvedélyének áldoz. Nem a hajnali harangszó, hanem 
a fülemile csattogása, a gerle bugása ébreszti.

1894-ben egy szép októberi őszi napon, midőn a 
kocsányos tölgy makkja már javában pörgött, a lakásá
tól alig két puskalővésnyire nehány vaddisznó nyomára 
akadt s rögtön elhatározta, hogy kiveszi belőlük a 
vámot. Magához véve egyedüli hajtónak cselédjét, egy 
14 éves virgoncz fiút, ennek megadta a szükséges uta- 
sitástásokat, ő maga pedig elállóit az általa jól ismert 
váltóra. Nem tellett bele 10 perez s az eredmény már 
is mutatkozott, mert egy szép süldő malacz egyenesen 
állásának tartott, vesztére, mert alig hogy kidugta fejét 
a sűrűből, durrant a fegyver s az áldozat ott feküdt 
vérében. Még a lőpor füstje el sem oszlott, újra ropo
gás hallattszott s a mire Bárkái nem is gondolt, egy 
jókora medve ütötte ki fejét. A vadász nem volt rest, 
hanem biztos kezével oda gyújtott másik csővel a med
vének s ez abban a pillanatban elterült a már kiszen
vedett malacz mellett.

Elámulva ezen a nem várt szerencsén, vadászunk 
elmélázva nézte két áldozatát s eszébe sem jutott, 
hogy puskáját újból meg kell töltenie, de mily nagy 
lön megütközése, midőn egyszerre észreveszi, hogy itt 
ám a meglőtt medvének az élete párja is !

A hűséges élettárs oda ment holtra sebzett tár
sához s azt addig rázta és verte, mig csakugyan 
fölocsudott kábultából s fölemelkedve, vánszorogni 
kezdett, társa meg hűségesen támogatta, terelgette s 
elkísérte pár száz lépésnyire, ekkor azonban vissza 
fordult a társát megsebző ellen. Bárkái csak akkor 
tért magához, midőn veszedelmes ellenfele már alig 
volt tőle 80 lépésnyire s gyorsan tölteni akart, de a 
nagy sietségben a töltényt a gyuszöggel lefelé dugta 
a csőbe s hiába igyekezett fegyverét bezárni, ez nem 
sikerült; a tévedés helyrehozására már nem volt idő, 
mert a medve már alig 3 lépésnyire volt előtte s hátsó 
lábaira állva, támadásra készült, közbe iszonyú bő-
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géseket hallatva. Már-már elkerültetlennek látszott az 
egyenetlen tusa, midőn — mintha az égből pottyant 
volna, megjelent a segítség Bárkái barátunknak derék 
vadászkutyája képiben. A hűséges állat hátba támadta 
a medvét s erős fogaival belekapaszkodva, hátra rán
totta a támadót s annak figyelmét elvonta gazdájától 
s igy mentette meg ennek életét.

Egy más Ízben ugyanez a kutya mentette ki a 
veszélyből, mikor egy sebzett vadkan rontott ellene. 
Borkai nem vesztette el lélekjelenlétét, hanem félre 
ugorván, a mellette elrohanó vadra vetette magát s úgy 
lovagolt a hátán vagy 10 lépésnyire, ekkor azonban a 
sűrűségben a gályák lesodorták s ő elterült a földön. 
A vadkan most visszafordult s fogesattogtatva rohant 
rá s már - már neki akasztotta volna agyarát és föl- 
hasitja, ha ebben a pillanatban ott nem terem a hű
séges kutya s el nem kapja a dühöngő vad fülét, 
melyet azután Bárkái egy jól irányzott késszurással 
teljesen ártalmatlanná tett, de a szegény kutya is meg
adta önfeláldozásának az árát, mert a dühös vad el
kapta egyik lábát s annak csontjait szilánkokká mor
zsolta. A szegény hű pára nem is gyógyult föl többé 
s hogy kínjait ne lássa, gazdája elhatározta lelővését. 
Könnyező szemekkel vitte ki oda, hol tusája volt a 
vadkannal. A mit sem sejtő hű állat három lábon ug
rálva ment vele s még ekkor is fölvert egy vaddisz
nót, melyet az ügyes vadász nyomban le is terített s a 
másik lövést vérző szívvel bocsátotta élete megmen
tjének  szivébe. Ott nyugszik a derék állat a hegyek 
aljában, melyek mint valami emlékoszlop, merednek 
fölötte az égbe.

Szívélyes üdvözlettel vagyok szerkesztő urnák
igaz hive 

Mikó L á s z l ó
járási erdő őr.

Nagy-Várad, 189á. márczius 27.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Egy érdekes vadászkalandról számolok be, mely
nek magam is részese voltam.

Mint amolyan faczór ember, ki most sehol sem 
vagyok alkalmazva, gyakran kirándulok a h. k. szál- 
dobágyi szaktársamhoz (nem a faczérságban szaktárs, 
hanem abban, hogy magam is az erdészet szolgálatára 
szántam fejemet) egy kis vadászatra.

Múlt évi deczember hó 11-én szintén kiballagtam, 
abban a biztos reményben, hogy sikerülni fog egy pár 
vörös bundást kiforgatni bundájából. A gaz kópékat 
úgy szoktuk lépre csalni, hogy a leskunyhó közelében 
döglött lónak a hulláját vermeljük el, melyre azután 
a rókák oda szoknak. A mondott napon úgy esti fél 
hétre járhatott az idő, midőn a kunyhóhoz értünk s 
elfoglaltuk helyeinket a lőréseknél, de egész 10 óráig 
hasztalanul várakoztunk, a hunczutok nem mutatkoztak. 
Ekkor társam megszóllitott:

— No öcsém most álj helyt magad, én majd egy 
kevéssé lepihenek.

Alig állok úgy magamban pár perczet, hát látom, 
hogy az erdő sűrűjéből egy vörös bundás kidugja 
ravasz fejét és erősen szimatol, de mintha nem lenne 
a döghus Ínyére, hirtelen megfordul és elinal. No erre 
én is kifogytam a türelemből s miután társamat föl- 
ébzesztettem, magam le heveredtem pihenni. Alig 
hogy ledülök, társam meglök a lábával s int, hogy 
figyeljek. Oda nézek, hát uramfia! a lóhuson egy ak
kora vadkan lakmároz, mint egy borjú. Ekkor már 
társam 10 - es caliberü fegyvere neki volt irányítva s 
csakhamar el is dördült, a vadkan, pedig a lövéstől 
lapoczkán találva nyomban összerogyott. Nosza kifelé 
mindketten nagy örömmel, hogy szükség esetén meg
adjuk neki a kegyelemlővést, de milyen nagy volt bá
mulásunk, mikor kijutva észrevettük, hogy biztosnak 
vélt zsákmányunk már a sűrűben csörtet!

Sebaj, gondoltuk, majd megfekszik valahol s el
vérzik s reggelre kelve kicsápázzuk.

Korán reggel mindjárt neki indultunk a keresés
nek, de órák hosszat fáradoztunk eredménytelenül. 
Helyenkint megfeküdt ugyan a vad, de egy kis vér 
hátrahagyásával újból tovább ballagott. Jó három órai 
keresés után egy jókora darab csontot találtunk, egész 
friss vértől festve s már reménykedtünk, hogy meg
kapjuk zsákmányunkat. Egyikünk a sűrűség egyik ol
dalán, másikunk a másikon tartott előre. — Egyszerre 
társam oda int magához s egy nagy fetrengés-nyomra 
mutat s onnan alig 15—20 lépésnyire volt a vad, 
mely nem birt elejére állni, csak hátulsó lábaival 
lökte magát előre, mig végre megint lábra kapott s 
az alig 10 percznyi távolban fekvő káptalani erdő sűrű
jében eltűnt szemeink elől.

A szerkesztő ur szives engedelmével máskor is 
bekopogtatok közleményeimmel. (Kérjük. Szerkesztő.) 
A szerkesztő urnák igaz hive

S z a b ó  S á n d o r  
erdőőr.

Különfélék.
A  legöregebb  m ag y ar asszony. így nevez

ték Csik-Szépvizen özvegy Petres Antalnét. Az agg 
matróna nem kevesebb, mint 115 évet élt s a földi 
lét nyomorúságai közt mindössze is csak egyszer 
gyötörte meg a betegség. Halála is csendes, szelíd 
volt, mint az őszi hervadás. Egyetlen unokája maradt, 
Petres lgnácz csik-szentmihályi birtokos, a ki gondos
kodott a nagy kort ért úrasszony díszes eltemetéséről.

H atalm askodó  csendőr. Zala-Szent-Gróthról 
írják, hogy a környéken nagy megbotránkozást kelt 
Názer csendőrőrsvezető eljárása, melylyel minden ok 
nélkül megsértette a csányi körjegyzőt. A jegyző ugyan
is szőlőkarókat vásárolt Nátrán József őrvényeshegyi
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lakostól. Később azonban kitűnt, hogy a fát lopta s a 
csendőrök erre átadatni rendelték azt a német falui er
dővédnek. A kehidai uradalmi erdővéd erre a magáé
nak reklamálta a karót s az őrsvezető neki adott 
igazat. Beállitott tehát ismét a csányi körjegyzőhöz s 
nagy hangon felszólította, hogy már ne a németfalui, 
hanem a kehidai kasznárnak adja ki a fát, még pedig 
rögtönösen. A jegyző hajlandó volt a csendőr felszólí
tását teljesíteni, csupán azt a szerény megjegyzést 
koczkáztatta meg, hogy talán még sem helyes eljárás, 
hogy az őrzvezető egyszer ennek, másszor annak tu
lajdonába rendeli a fát teljesen önhatalmúan. Názer 
csendőrőrsvezető a jegyző szavai miatt éktelen dühbe 
jött, a kíséretében levő csendőrnek „szuronyt szegezz“-t 
vezényelt, fegyverét a körjegyzőre emelte, aztán meg
parancsolta egyik csendőrnek, hogy vegye elő a lán- 
czokat és vasaltassa meg az ő rendelkezéseit bíráló 
jegyzőt. A dolog nagyon komoly esetté fejlődött volna, 
ha a jegyző nem tiltakozik erélyesen. így aztán a ha
talmaskodó csendőr eltávozott, de a megsértett jegyző 
az erőszakoskodásért panaszt tett a kerületi parancs
nokságnál.

V illam os patkány fogók. E gy amerikai föl
találó — mert „föltaláló" ő a mesterségére nézve — 
legutóbb egy olyan patkányfogót szerkesztett, melyben, 
a villamoságot alkalmazva, mindjárt ki is végzi a fogságba 
került patkányokat. A  készüléken, melyhez egy kis 
villamos elem van csatolva, két széles vaslemez van, a 
melyeket kis porczellán-köz szigetel el egymástól. A  
második lemezen sonka, szalona és más ilyen, patkány- 
szivnek drága csemege van, de mikor a patkány az első 
vaslemezen végig menve első lábait ráteszi a második 
lemezre, ezzel helyreállítja a villamos áramot, mely 
kerestzül rohan a testén és azzal együtt, hogy a patkányt 
egy üregbe sülyeszti, egyszersmind agyon is üti.

E gy tanító, egy  czigány és egy  vadkan.
Sárospatakról Írják a kővetkező nem kevésbé mulatságos 
történetet: Az ottani uradalom jószágigazgatója éredekes 
vaddisznóvadászatot rendezett nevenapja alkalmából 
vendégei tiszteletére. — A  környékbeli előkelőség majd
nem kivétel nélkül jelen volt, midőn a házi ur indít
ván y ózta, hogy a férfi társasággal jó lenne egy kis 
vadászatot tartani, mert — mint mondá — nem messze 
a tanyától egy vadkan még nappal is jár. Az indítványt 
egyhangúlag elfogadták s fegyverrel felszerelve meg
indultak az „Enyednek,* nevezett erdő felé. Fáradságuk 
nem is volt eredménytelen, mert csakhamar ráakadtak 
egy vadkanra, közel az erdőszélhez. Hogy-hogy nem, de 
a vadkanra, N. D. tanító és egy Nátyi nevű czimbalmos 
czigány — a kit szintén magukkal vittek — akadtak rá 
Azonnal megkezdték a tüzelést a fenevadra s ezt addig 
folytatták, mig a töltényük el nem fogyott. Ekkor azon
ban a bátorságuk is elfogyott, mert daczára, hogy vagy 
tizet bele lőttek — a vad meg se mozdult. A  két rémült 
vadász ijedtében felmászott egy fára, a honnan még akkor 
sem akartak lejönni, midőn a vadásztársaság odaérkezve 
a vadat puszta kézzel simogatni kezte és nagy derültség

között konstatálta, hogy a félelmetes állat — szalmával 
volt kitömve. Nátyi czigány még soha oly örömmel nem 
zenditett rá a magyar dalokra, mint most, hogy meg
szabadulhatott a fenevad karmai közül.

Újkori M atuzsálem. Az amerikai lapok azt a 
hirt közlik, hogy ott Guadalahere városában egy 
Camprede nevű paraszt ember 154 éves korában halt 
meg. Anyakönyvi kivonat tanúsítása szerint ez a ritka 
ember 1742 évben született Spanyolországban, Walla- 
dolidban s mint gyermek költözött át Amerikába.

H ol fogy a legtöbb sör? Erre a kérdésre 
megfelel Angolország múlt évi statistikája, melynek 
táblázatai szerint söradó fejében a sörgyártók és kores- 
márosok nem kevesebb, mint kétszáz millió forintot 
fizettek az állampénztárba. Vannak ott sörgyárak, 
melyek tiz millió forintnál több söradót fizetnek 
évenkínt.

Kettős halálos Ítélet. A  cillii esküdtszék két rabló- 
gyilkos fölött mondott ki halálos ítélete.t Dobin Jakab és 
Kaiser Márton béresek ez év első napján Rollenbergben 
— Marburg mellett — megölték Schlenz Vilma korcs- 
márosnét, azután kirabolták. Harmadnapra elfogta őket a 
csendőrség s a cillii esküdtszék tegnap mindkettőt kötél 
általi halálra ítélte.

A  hol nem  csókoloznak. Vannak országok, a 
hol a csók egészen ismeretlen fogalom. A  Kelet számos 
birodalmában, Birmában, India, Kina és Japán számos 
részében, sőt a Csendes Óceán számos szigetén is vannak 
oly néptörzsek, a melyek nem ismerik a csókot. A  fiatal, 
mandulaszemü japán nőknek fogalmuk sincs arról, hogy 
milyen gyönyörűség lakozik egy csókban s hogy micsoda 
jelentősége van, bár rózsás ajkuk érti a módját, hogyan 
kell csábitólag mosolyogni. Nem egy szerelmi bubánatban 
epedő kínainak, vagy tüzes hindunak eszébe sem jut, 
hogy kedvesét megcsókolja s az anyák azokban az 
országokban keblükre szorítják ugyan kisdedeiket, de nem 
csókolják meg. Érdekes, hogy ebben a dologban a 
a tropikus éghajlat s a sarkvidék találkoznak egymással. 
Az eszkimók sem csókoloznak soha.

Árvíz Máramarosban. M.-szigetról írják május 
31-ról: Vármegyénket, mely úgyis annyi bajjal küzd, újabb 
csapások látogatják. Az árvíz, mely pár napi esőzés 
után a vármegye sok helyét elöntötte, termérdek kárt 
okozott. Az állami, megyei utak s vasúti töltések meg 
vannak rongálva és a mennyiben a havasokon még óriási 
a hó, még ujabbi katasztrófáktól félhet a megye lakossága. 
Az árvíz az Akna-Szlatinára vezető utat is elárasztotta. 
A Tisza-Bilin községnél elvitte az állami ut hidját, Rahó 
községnél a sziki patak csinált nagy károkat. Több 
helyen volt gegycsuszamlás, Bilinnél a tiszavölgyi (sziget- 
körösmezői) vasúti töltés beomlott s rövid időre a köz
lekedés is fennakad. A  megyei utakon a veszedelmes 
Sopurka-patak elvitte a kabolapojánai, a gyertyánlígeti
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utat: az Iza folyó Vámosfalvánál és Tisza-Körtvélyesnél 
elvitte a megyei utat, a szlatinai vashidnál pedig átcsapott 
a megyei utón — s az Akna-Szlatinára vezető ut is 
elárasztatott. Kutka Kálmán alispán személyesen intéz
kedett a közlekedés helyreállításáról. Nagy a kár a földek
ben, ingóságokban is. Tömérdek szálfát sodort el az 
árvíz a rakpartokról. A  bocskói szódagyárnak több száz 
hasáb fáját úsztatták el a dagadó habok. A Tisza, Iza 
folyó melletti községek kára tetemes, a félelem nagy, 
mert még a múlt héten is öles hó volt a hegyeken, úgy 
hogy a csendőröket szállító szekerek eltévedtek a 
Priszlopon.

A  nazarénus lelk iisem rete. Szegedről tudósí
tanak: Csóli Gyapjas Mihály nazarénus földmives Pálffy 
polgármester előtt bevallotta, hogy kilenc év előtt, 
erdőosztás után, Kis Tóth Istvánt szivén lőtte. Annak 
idején vád alá is helyezték, de Gyapjas mindent tagadott 
s elegendő bizonyítékok híján fölmentették. Most, úgy
mond, azért vall, hogy leikével kibéküljön.

Önhamvasztás Kolozsváron. A regés Ázsiá
ban, a hol még őskori bálványok szobrai előtt ég az 
oltár tüze, ha a hindu férj elhagyja a szenvedések e 
földi birodalmát, hitvestársa követi őt a halálba. Oda 
lép az égő máglyára s nagy önmegtagadással várja, 
mig a felcsapódó lángok a legnagyobb kínok közt ki
oltják életét. Ilyenforma halált választott magának 
Gáspár Mihály, a ki egyszerű sütőmester volt a kolozs
vári Kövespad-utczában. Leöntötte ruháit petróleummal, 
azután kiment a szénás pajtába s az ott levő takarmányt 
is leöntözte kőolajjal. Mikor igy elkészült, akkor le
feküdt az önmaga által rakott máglyára és felgyújtotta 
a körülötte lévő szalmát. Egy pillanat alatt sárga láng 
csapott az égre, szennyes füst lobogott - kavargóit a 
szélben, a mely egy őrületes kiáltás hangját ragadta 
magával. Tűzoltók, rendőrök, katonák, a városnegyed 
ijedt közönsége s jajveszékelő asszonyok állták körül 
Gáspár Mihály máglyáját, melyen megszenesedett 
tagokkal feküdt a becsületes sütőmester holtteste. — 
Isten irgalma volt, hogy a szél nem fordult a város 
felé, mert akkor talán még most is szólana az őrtorony 
kétségbeesett, segélyhívó harangszava,

K ablások  Aradm egyében. Aradmegyéből két 
rablási esetről értesítenek. Az egyik almási határban 
történt, a hol Grosz Ignáez kereskedőt megtámadta 
Tomucza Juon és Synor Isztime. Áldozatukat félholtra 
verték, elraboltak tőle 126 frt pénzét, kocsiját s lovát. 
A rablókat még azon az éjszakán letartóztatták. — A 
másik rablás 0-8zt.-Anna községben fordult elő. Bugy 
Eftemie gazdaasszony déli 11 órakor a piaczra indult 
malaczokat vásárolni. A nyílt utczán azonban Zerna 
Pável és Tódor leütötték s elrabolták 80 forintját. Az 
asszony alig marad életben. A rablókat elfogták.

N égyszeres halálos Ítélet. — Budapesten 
most három éve gyilkolták meg és rabolták ki Velkovits 
Gitán szerb marhakereskedőt. A  gyilkosságot Kovács 
János, Marosi Sándor, Kiss Horváth István és Kerti Szabó

Sándor követték el, a kiket a törvényszék kötél általi 
halálra ítélt. Felebbezésük következtében a tábla elé 
került az ügy, mely a négyszeres halálos ítéletet meg
erősítette. A  tábla ítéletét ma hirdette ki a törvényszék 
az elítéltek előtt. A  vádlottak közül csak Kovács Jánosnak 
volt némi megjegyzése, de azért ő is a többivel együtt 
felebbezést jelentett be. Az ügyész tudomásul vette az 
ítéletet s arra kérte a törvényszéket, hogy az iratokat 
hivatalból is terjeszsze a kúria elé.

Pályázatok. Ajánlkozások.
Alkalmazást keres egy okleveles erdőőr, 

ki több évi szolgálat után ez idő szerint már 
4 év óta egy 2200 kát. hold kiterjedésű erdő 
kezelésével van megbízva mint számadó erdőőr. 
Ezen felül két éven át az államerdészetnél er
dőbecslésnél és rendezésnél foglalkozott s igy 
az erdőnek üzemterv szerinti kezelésében tel
jesen jártas. Az illető 30 éves, nős, rom. katli. 
vallásu. Ajánlatok Pál János czimére, Lehi 
puszta, u. p. Gömör-Simonyi, küldendők. 2 — 3

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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K ö r m e n d . L E T T N E K  J Á N O S  K ö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztító gépekkel.

Árjegyzék 1897. tavasz.
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I. Fenyő-m agvak: ■< « is, 'S a. fl. a. < 1  |  '5 a. fl. fl.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100__ 6,20 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca) — — 75—80 230,— 12,— 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) be 3 0 ,_ 2 — —,40
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — co 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140 — 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer campestris] — — fl 40,— 2,50 —.50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3.— —,60 Körlevelti jávor (Acer negundo) — a 4 0 ,- 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betula alba) — — — — rO 2 0 ,- 1,50 —,30
Czirbolya fenyő (Pinus combra) — — 40,— 2,50 —,50 Körisfa (Fraxcinus excelsior) — — rO 2 5 ,- 1,75 —.30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 , - Erdei bükk (Fagus Siivatiea) — — 'Se 32,— 2,50 ,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) — — 70 350,— 18,50 4,— Szil mezei (Ulmus campestris — 0> 40,— 2,50 —,50
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450,— 24,— 5 , - Csere galagonya(Crataegus aeyacantha) CO 20,— 1 — —.30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250,— 1 4 ,- 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) £ 30 — 2 , - —,40
Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 18,— Seprő jeneszter (Spartium scoparium) 50,— 3,30 — 60
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — — 2 0 ,- Amerikai vörös tölgy (Quereus rübra) 4 0 , - 2,80 —,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo acatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

35 — 
5 0 ,-

2,25
3 —

—,45 
—>60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gloditschia háromtöv (— triacanthos)

co
'©
p

7 5 -  
70,— 

180,— 
30 —

4,30
4,—
9,50
2 , -

~ ,80 
—.75 

2,41

Kocsánytalan (Quereus sessiliflora) — 1 hektl. 6 , - 1 - »
Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 

Összes magvaim uj, szárazminőségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvónyszabta erdészeti csira
képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. "ffUi
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

c^égünK újólag megoldatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

— —  f o l o - A e i i

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni <eijpg
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A K S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. Április 13. 28-ik szám .

ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Pár szó a maga helyén.
J e lig e : „Szeressük az erdőket, mert azok 

a mi jólétünk előmozdítói!"

Szerény kis lapunknak, mely egyedüli a 
maga nemében, nem csak az a föladata, hogy 
tisztán csak az erdészeti altiszti személyzet 
személyes bajaival foglalkozzék, bár ez a tárgy 
igen háládatos és annyira kiadó, hogy évek 
során elég anyagot szolgáltatna földolgozásra, 
hanem czélja az is, hogy módot és alkalmat 
nyújtson nekünk, az erdészet szerény bajnokai
nak és munkásainak, hogy a szakmában szerzett 
tapasztalatainkat mások okulására közöljük s 
ismét az azok által tapasztaltakat saját hasz
nunkra fordítsuk. Ezzel ellenkezőleg lapunk 
csak kivételesen jut abba a helyzetbe, hogy

szakba vágó dolgokat közölhessen s igy kény
telen inkább csak a társadalmi téren mozogni 
s bár érdemei ezen a téren el nem vitázhatók, 
az igazán szakmájának élő erdész embert csak 
részben elégíti ki. A dolog ilyetén állásának 
az okára — ha azt kutatjuk — nem nehéz 
rájönni. Szerény véleményem szerint a baj 
kutforrása az, hogy azok, kiknek legfőbb föl
adata lenne az altiszti személyzetre raüvelőleg 
hatni, annak ismeret körét tágítani, ezzel vagy 
igen keveset, vagy semmit sem törődnek. Értem 
ezek alatt az erdőtiszteket, kiknek legnagyobb 
része vagy kényelem szeretetből, vagy pedig 
mert az alantasokat nem tartja arra érdemes
nek, hogy velük foglalkozzék, a helyet, hogy 
a tudományában rejlő kincsből másoknak is

T Á R C Z A .
-— — +c+----------

T erm észeti és V adászképek.
Lakatos Károlynak, a derék, sokat tapasztalt 

szenvedélyes vadásznak avatott tolla alól került ki a 
fenti czira alatt egy érdekes könyv, mely hivatva van 
ezen a téren még nagyon szegény irodalmunkat gaz
dagítani. Tudva azt, hogy olvasó közönségünk nagy 
része érdeklődik az ilyen tárgyú művek iránt, jó szol
gálatot vélünk tenni, midőn figyelmét reá irányítjuk. 
A mü irányát és czélját legjobban ismerhetjük meg 
azokból a sorokból, melyeket szerző maga ir könyvé
ről s igy azokat ide iktatjuk egész terjedelmükben. A 
mű a folyó hóban fogja a sajtót elhagyni; előfizetési 
ára fűzve 2 frt, díszes kötésben 3 frt, diszkötésben 
aranymetszettel 5 frt. Megrendelhető Endrényi Imre 
könyvkiadónál Szegeden.

A szerző ezeket írja legújabb művéről:

Könyvemről.
Ha Diana hive nem csupán a vadpusztitás czél- 

zatától sarkaltatva: önzetlenül csüng szenvedélyén, 
csakis akkor hódol igaz vadásznak méltóan annak az 
eszménynek, mely a szabad természet imádása révén 
nemesebb, magasztosabb, tehát ideálisabb értelemben 
szenvedélyéhez fűzi — s egyben „igazi vadászszá*, a 
tegezes istennő méltó hívéül avatja fel.

Puskát fogni és vadat ejteni oly mindennapi, 
közönséges és szellemtelen ténykedés, hogy még a 
szorosan vett „mesterség* fogalmával is alig egyez
tethető össze. Ily értelemben még a divatosan hangzó 
„sport* keretén is túl esik, bár ezen divatos fogalom 
jellemét még az önzés határai közt is messzire túl
haladja, a mennyiben bármely u. n. sport tobbé-kevésbé 
csakis akrobatika; ép azért ideális értelemben egy 
sem képezheti kőzülök a „szenvedelmekének lelki 
gyönyörökkel megnemesitett ama úgyszólván külön
leges fogalmát, de még csak meg sem is közelítheti, —

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



218 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

jutasson, elzárja azt a világ elől, mint a szent- 
irásbeli hanyag szolga, ki a reá bízott tálen- 
tumot a helyett, hogy azt gyümölcsöztette volna, 
a földbe ásta.

Ilyen viszonyok mellett, teljesen a saját 
gyönge erőinkre utalva, magunknak kell arra 
törekednük, hogy az erdészeti altiszti személyzet 
részére annyira szükséges, mondhatnám nél- 
külözhetlen szakirodalmat megteremtsük.

Hazánk minden vidékének meg van a maga 
sajátos jellege, mellyel másutt alig találkoz
hatunk s igy fölötte becses lehet, ha szerzett 
tapasztalatainkat a másokénak megismerésével 
gyarapítjuk, ezek módot nyújtanak különféle 
kísérletezésre s a leghelyesebbnek talált irány 
és módszer megválasztására, de módot nyújt 
azok közlése a megvitatásra s az ellenkező 
nézetek által támadt kételyek eloszlatására is.

Ezeket fontolóra véve elhatároztam, hogy 
tisztelt szaktársaim és a szerkesztő ur enge- 
delmével egyet-mást elmondandok azokból, 
miket eddigi pályámon tapasztalni alkalmam 
nyílott s ha közeléseimnek némi hibái és gyöng i 
volnának, kérem szives elnézsüket s szolgál
jon mentségül az, hogy erre a tevékenységre 
egyedül szakmámnak határtalan szeretete s az 
a remény buzdított, hogy példám másokra — 
talán sokkal hivatottabbakra is — buzditólag 
fog hatni s jövőben nem szorulunk rá a gaz

mit „szenvedélynekmég pedig „nemes* szenvedély
nek szokás nevezni.

Ám a vadászat is — mint „nemes szenvedély* 
— csak akkor emelkedik magaslatának tetőpontjára a 
szó igaz értelmében, lia minden önzés, vagyis köznapias- 
ságtól menten, az eszményhez állítja közelebb Diana 
híveit, hogy a nagy természet, Istennek ezen legegy
szerűbb és mégis legcsodálatosabb és legmagasztosabb 
templomának ismeretére, szeretetére tanítsa és buzdítsa 
őt, mi a megtört remények sirvírágainak újult életet, 
a borongó léleknek életerőt, vigaszt és sokszor örömet, 
gyönyört ad — és ám, mindenkor a természet vad- 
virágos költészetének illatárjait lengeti felé, megid- 
vezitve a lelkét egy — másutt nem érzett, megnevez- 
hetlen boldogság érzetével.

Csak ily értelmében tartom én a vadászt az ide
ális istennő valódi, igaz felkentjének, mert csak egy 
ilyennek lehet hozzá szive, lelke, szelleme, hogy hiva
tásához : nemes szenvedélyéhez méltóan, a természet 
titkainak tömkelegébe — mely csak az avatottak

dagok asztaláról lehulot moszsákra, hanem meg
élünk a magunk emberségéből.

Czikksorozatom bevezetéséül el akarok 
itt mondani egyet-másd mit eddig magam ta
pasztaltam, a

HAVASI FENYŐRŐL.
A havasi fenyő (pinus cembra), mely ha

zánkban a fenyőfanemek között nem ugyan 
elterjedése, hanem faanyagának tekintetében 
az első helyet foglalja el, a fenyők között a 
legszebb és legtartósabb műfát szolgáltatja s 
szeretett hazánknak legmagasabban fekvő, zord 
éghajlatú hegységeiben s ezeknek is a leg
magasabb részén tenyész, ott, hol más fanemre 
nézve a tenyészet már megszűnt.

Védkerületemben, mely a Kies Erdélyben, 
Hunyad vármegyében az erdélyi hegyláncz 
óriása, a Retyezát délnyugoti részén terül el 
s mely mintegy 28000 kat.-holdat foglal magá
ban és fölhuzódik egészen 2506 méter tenger- 
szin fölötti magasságig, a havasi fenyő helyenkint 
szórványosan, másutt ismét csoportosan fordul 
elő, A kerületem nagyobbrésze havasi legelő, 
itt-ott megszakítva kőgörgeteges kopárokkal.

Az itt talált példányok nagyrészt korosak 
25—45 cmt. vastagsággal, vannak azonban 
egyedek, melyek 50—60 cmt. vastagság mellett 
20—26 méter magasságot is elérnek. Tenyész
tési határuk 1400 méter tengerszin fölött magas

számára „nyitott könyv* — behatolni képes legyen; 
mert csak egy ilyen veheti észre a természet háztar
tásának tipikus mozzanatait, fürkészheti ki szeme még 
az összes őt érdeklő lények: az állatélet megnyilat
kozásait s érezheti s értheti meg egyszersmint, a 
csodás és oly fenséges termeszei szívverésének élettől 
duzzadó, isteni igaz poezissel megszentelt megnyilat
kozásait a mozzanatok ezerféle változataiban.

Csak az ilyenek képesek a nyert benyomásokat 
keblükben meg is őrizni, egyszersmind lelkűk örökif
júságával és fogékonyságával együtt, mint az égnek 

I vágyó fenyvek örökzöldjüket örök reménynyel; a 
büszke ormok szeplőtlen hópártájukat, mi 
oly hideg fényű s mégis oly hévvel visszasugározza a 
nap forró iiletését — a nélkül, hogy fenségessége a 
sugártörésben hazug csillogássá változnék által.

Igen, az igaz vadászsziv meg tudja őrizni a nyert 
fenséges benyomásokat, az eléje táruló természet nagy 
könyvéből kiolvasott igazságokat, a mozzanatok ezernyi 
csodás megnyilatkozásait, képeit, színeit, silhutjait, mik

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 219

Ságban kezdődik s fölliuzódik egész 2250 méter 
magasságig.

Sokan lesznek, kiknek föl fog tűnni ennek 
a gyönyörű és értékes fanemnek csekély el
terjedése s szaporodásának nehéz haladása. 
Tapasztalataim nyomán okát ennek a követ
kezőkben vélem föltalálni:

A havasi fenyő az időjárás minémüsége 
szerint május hó legvégén, vagy pedig junius 
hó elején virágzik s a magtermő év ennél a 
fanemnél nagyon ritka, minek oka a követ
kezőkben kereshető:

A nagy magasságban fekvő havasokon az 
időjárás szeszélyes változásoknak van alávetve 
s bármely forró nyári.nap hőségét akár hányszor 
zord, hideg idő váltja föl; a melegség által 
kicsalt rügyek vagy virágok ilyen esetben a hő
foknak gyors sülyedése következtében nagyobb
részt tönkre mennek s legfeljebb egyes, a hideg 
arámlatnak annyira ki nem tett oldalakan marad
nak meg épen.

Ha a termést ilyen csapás nem érte és az 
szép eredménnyel kecsegtet, ott van;'egy egész 
sereg más ellenség, mely azt megsemmisiteni 
igyekszik.

A havasi fenyő szárny nélküli magja tudva
levőleg egy kis fekete, borsószem nagyságú 
diócskát képez, mely a fekete fenyőénél 
nagyobb tobozba van elrejtve; a magnak nagy

mind megannyi összes, csodás változataikban a legfel
sőbb Erő misztikumából sugárzanak elő — és a mi fő, 
ha kell, számot is tudnak adni felőlük az élet múló 
alkonyáig mindenkoron. Mert hisz, ha zárkózott szívvel 
erre képes nem volna, a természet beirt könyve csak 
holt hieroglifeket tartalmazna számára — érthetetlen 
ákom-bákok rejtelmeiként egy elpazarolt élet, elpazarolt 
érzelmek s érzemények talán meg sem is értett üres 
sirirataként.

Igen, a számadás el nem maradhat, számot kell 
adni tudni mindenha! De életszükség is ez néha, a 
túláradt kedély, lelkesültség s nemes ihlet számára, 
mi kitör önkénytelenül, mint a költészet egetvivó sas
madara és mint a megihletett kebel imája, mely való
ban a s z í v  mélyéből fakad. Hisz ha a természet ma
gasztosságának csodálatába elmerül a lélek s az szavakat 
ad ajkainkra: nem imádkozunk-e akkor?! Nem-e a 
magasztos eszmény bűvérejének illetését érezzük akkor 
egész valónkon; mi lebomlásra késztet, készteti az 
ajkat a föld porából nőtt kis virág himes díszére hin

az olajtartalma s ize hasonlít a mogyoróéhoz, 
kellemes fenyő illattal fűszerezve. Ezt a tulaj
donságát jól ismerik a havasokon tartózkodó 
madarak különféle nemei s ezek között a mag
nak legveszedelmesebb ellensége, a fenyves 
vagy mogyorós szajkó (nucifraga caryocatactes) 
mely kiválóan csak a havasi fenyő régióiban 
tartózkodik nagyobb számban s némely, különö
sen lapályos vidéken egyáltalán ismeretlen. Itt 
egész napon át hallhatni rikácsoló hangját; szor
galmasan átkutatja a havasi fenyőket s éles 
szemével fölfedezi még a legrejtettebb helyen 
lévő magokat is, sőt még a félérett tobozokat 
sem kiméli, hanem a magot azokból is ki- 
szemelgeti. Ez a madár a közönséges szajkó
nál — népnyelven mátyás — valamivel nagyobb, 
alapszinezete fekete, fehér pontokkal tarkázva, 
a farka vége fehér, csőre sötét-fekete szinü.

Az az egy pár magszem, mely a fenyő
szajkó figyelmét valamikép elkerüli, a földre 
hullva vagy más madaraknak, vagy pedig az 
egereknek prédájává lesz.

Ellenségei még a havasi fenyőnek a pásztor
emberek is, kik a magját kiszedik s megeszik, 
virágait, gallyait pedig letördelik.

Ha valamely magnak mégis sikerül a földbe 
jutni s kikelni, a gyönge csemetét csakhamar 
elnyomja a különféle fölburjánzott gaz, vagy 
pedig a nagy hó terhe alatt összetörik.

teni csókjait! Hisz a virág maga is egy megszentelt 
eszményi ima, mely az Isten szivéből véve keletkezését: 
bizalommal, hálatelten az ég felé mosolyog édes szép
ségében . . .

így érzek én a szép, a nagy, az Isteni természet
ről s ha rángondolok is, úgy tetszik: imádkozom.

Ez az ima immár meggyűlt szivemben s szerte 
szállni készül, mint a himpor az Isten gondján, mit a 
végtelenbe ragad a fuvalom ereje, hogy atomokká 
válljanak a nagy mindenség poézisében.

Mikor járom az erdők vadonát, bérezek fenséges 
tájait s a náderdős lápvilág madaras birodalmát; vagy 
ha zöld vagy letarolt mezők illatárt lehelő viránya 
közé visz vándorútam, — gondolataim, érzeményeim, 
benyomásaim támadnak, melyek elaltatják a lelkemet, 
elárasztják a szivemet édes érzeménynyel, mely aj
kaimon imává egyesül; majd a toliamra fut, hogy fehér 
lapon ákom-bákok képződjenek belőle, melyek meg
fejtése ám önként kínálkozik — a rokonlelkek vonzó
dása, egyesülésének titkos sugalmában, mely lerontja
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Mindezekből látható, hogy a havasi fenyő 
nehéz terjedését legnagyobbrészt maga a ter
mészet okozza s igy ha terjesztését önmagára 
biznók, eredményre soha sem jutnánk.

Ilyen viszonyok mellett magunknak kell 
hozzálátni, hogy a természetnek segédkezet 
nyújtva ezt a szép fanemet kiveszni ne hagyjuk, 
hanem annak szaporítását s ez által egyébként 
parlagon heverő területeink hasznossá és jö
vedelmezővé tételét elősegítsük.

A havasi fenyő szaporítása tehát — mint 
az előadattakból nyilvánvaló — legczélszerüb- 
ben mesterséges utón eszközölhető, minek mi
ként való megejtését az alábbiakban irom le.

(Folytatás következik).

T avaszi levél.
Tavaszodik! Lehetetlen, hogy az emher szive ne 

dobbanjon hevesebben, ha a tél apó hosszúra nyújtott 
kellemetlen vendégeskedése után észrevesszük, hogy 
kedve kerekedett a bucsuzásra s látjuk mint kezdi hó
fehér (nem csoda, hogy hó fehér) plaidjét csomagolni 
s házunk ereszéről sürü könnyeit ontani, csak azért, 
mert — szerinte — kedves vendéglátását kénytelen 
6—7 hosszú hónapra megszakítani s látja azt, hogy 
az ember még is iparkodik marasztani ő kelmét s 
kétkedve nézi mehetnékjét, tudva, hogy szokott ő néha 
egy párszor még vissza is fordulni, akár csak egy 
anyós, mikor vejétől búcsúzik, elkeserítendő a bucsu-

a titkok szirtjeit . . . Hisz a delej is magához vonzza 
a csillogó, nemes aczélt, mely a rozsdától idegen, — 
hogy átruházza rá az áramot, mely az ő lelke . . .

A beirt lapok immár halomra gyűltenek s szivem 
közölni óhajtja, a miket rejteget: immár ne legyen 
titok belőlük többé. Minden igaz vadász, minden ter
mészetimádó meg fogja érteni, a mit e fehér lapok 
mesélni íognak — melyek egy kiszakított részét ké
pezik annak az imakönyvnek: az én imakönyvemnek, 
melyből a természet szeretete virágokból, lepkecsapon- 
gásból, ködből és napsugárból, madarak szólásából, 
erdő zúgásából, majd a sárrétek, nádak s fenyvesek 
örökzöld világából — de mindenből, a mi hallgatagon 
vagy fenségében, szólásában, színében vagy illatában 
a szent eszmény magasztosságát hirdetve — egyaránt 
fakad.

Vadász üdvözlettel
L a k a t o s  K á r o l y

a .Természeti és Vadászképek" 
szerzője.

zás fölötti örömet. Szerencsés utat tél bácsi, boldogítsd 
te csak a te leghálásabb gyermekeidet, a muszka 
szomszédainkat, ott a te családi tűzhelyed, ne zavard 
a te zordon ábrázatoddal meleg után sóvárgó szivünket, 
s ne kergesd az embert életunságba örökös néma
ságod s egyhaguságoddal, mely faluhelyen képes a 
legnagyobb melancholiába kergetni a legvidámabb ke
délyt is. Szerencsés utat tehát s hidd el, szívesen 
hajlandók vagyunk megbocsátani neked távozásod 
fölötti örömünkben, ama kegyetlenségedet is, melyet 
sokszor éreztettélj a szegény erdő őrrel díszes hóziva
tarok stbi alakjában. Hidd el, sokszor a pokol leg
mélyebb fenekét kívánta ő neked, mellyel tudomásom 
szerint ádáz hadilábon állsz, már csak ellentétes ter
mészetetek miatt is. No de nem szándékozom elkese
ríteni utolsó perezeidet örökös szemrehányással, hisz 
nyújtottál te nekünk néha-néha egy vidám perczet 
is egy-egy sikerült vadászattal, mire való tekintettel 
nem zaklatlak többé, csak csendesen útnak eresztlek 
egy jámbor óhajtással „requiesee in pace!“

♦  *
♦

Enyhe déli szellő lengedez estefelé, s hullámzik 
a keblem, annak éltető szagától, észrevenni rajta a 
közelgő tavasz ozónját. Szinte öntudatlanul ballagok 
az ismert ösvényen, mig el nem érem a rendes tavaszi 
sétám végpontját, egy lankás, süppedékes, nyírrel s 
borókával tarkított, legelőnek csúfolt földdarabot, hol 
is észreveszem magam s örömtelten nézek körül, ter
mészetesen először az égboltozatra, valljon ott csillog 
e már a bájos Vénus, nem ugyan emberi — a mi 
talán némely emberfiának kedvesebb volna — de a 
vadásznak annyira kívánt esti csillag alakjában, s 
kezdem a táskám tartalmát vizsgálni, nem raktam - e 
oda a megszokott golyós, posta vagy nullás sörétet a 
szükséges 10—12-es helyett. Meggyőződve korrekt- 
ségomről, nyugodtan helyezkedem el vadász székemen, 
s gondolataim egyetlenegy théma körül kalandoznak: 
valljon itt vannak-e már? Lesz-e szerencsém? stbi.

Ki az ? micsoda mesebeli tündér jövetelét várom 
oly türelmetlenül? Izgatottságom nőttön nő, s a leg
nagyobb fokra hág, midőn a szomszéd falu közeli ha
tárában eldördül az első lövés, utána pár percznyi 
időközben második, harmadik; hevesen felugorva, a 
látó s még jobban a halló érzékem megfeszül, harag
szom a madarak seregére, mely csicsergésével tölti be 
a levegőt, de hiába. A várva várt vendég csak nem 
érkezik, mig végre mit volt tenni, összeszedni a ezók- 
mókot s búsan ballagni hazafelé a térdig érő viz és 
pocsolyákon keresztül. No de sebaj! A türelem 
rózsát terem s ez úgy is az erdőőrök jelszava, mely 
megbékített az utón, úgy hogy nyugodtan értem haza 
s csak annyit mondtam,: .még ma nincsennek itt, de
L ........... n már lőttek, holnap talán már én is kapok
belőlük.*
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Alig múlt el másnap az ötödik óra, már ballag
tam, de nem búsan, mint előző napon, állásom felé, 
tele reménnyel és vigan csevegve — a nőmmel s egy 
barátom bájos nővérével — mindhárman a legvér- 
mesebb reményekkel telve a szalonkák húzása — hisz 
nyájas olvasóm már kitalálta, hogy az egész a kedves 
hosszucsőrüekről szól — de még az én remekelésem 
iránt is, csak arról folyt a vidám vita, vájjon lövök-e, 
ki fogja hamarább elkapni, ki viszi haza stb.

A lehető legpompásabb hangon értünk helyemre, 
hol elhelyezkedve vártuk az óhajtott pillanatot — 
némán.

Hallja? hallod? ugrott föl a két társam, midőn 
az első lövés esett megint a szomszédban. Lehetetlen 
leírnom az izgatottságot, mely nemcsak két kibiczemet, 
de magamat is elfogott, még pár perez s felkapom a 
fegyverem az ismerős kedves hangra . . . . s bumm! 
visszhangzik a közeli hatalmas tölgyes s lekapva a 
fegyverem ugorni készülök a hulló madár után. De 
Istenem, ott röpül az tovább s én süldő szerelmes 
koromból rám visszamaradt pirulástól égő arczczal 
nézek társaimra, kik azonban hála tapintatuknak még 
csak vigasztalóra fogták a dolgot, megmentve a leg
kínosabb helyzetből; egy kis vadászhazugsággal, hogy 
hiszen rosszul jött, messze volt stbi. sikerült a dolgot 
szép színben föltüntetni. Ez még tehát hagyján, de 
Uram Istenem, az első után jött még három, s mind 
úgy járt, mint az első.

Helyzetem a lehető legfurcsább volt, már a társ
nőim is elvesztették higgadtságukat s később a 
heringfej is kilátásba volt hozva, no de hála az égnek 
nem úgy történt. Már másnap ragyogó szemmel mu
tattam be zsákmányomat, mely azóta örvendetesen 
megszaporodott, s most én lévén a helyzet ura, ala
posan visszaadtam a heringfejre való kedvesen csípős 
élezelődéseket.

így folyt le az első szalonkalesem, komikusán s 
csak azt jegyzem meg, hogy nálunk a szalonkák javá
ban húznak, a mi a gyakoribb havazásnak köszön 
he tő, mert igy a kedves vendégek képtelenek a Tátra 
fenyveseit elérni.

Vadász üdvvel
G u b r i a n s s z k y  Mór.

Különfélék.
Vaddisznó vadászat. Érdekes vaddisznó vadá

szat hírét vesszük Arad vármegyéből, mely a kroknai 
és valemarei erdőségekben a napokban folyt le. A 
kroknai részben Széchenyi Antal gróf ejtett el egy 
hatalmas sörtevadat, a valemareiban pedig egy Rein- 
holz nevű erdészre három darab tört ki s a kitűnő 
lövő mindhármat leteritette. Az egyik — egy óriás kan 
— neki rontott ugyan, de kárt nem tehetett benne, 
mert mielőtt elérte volna, elhagyta ereje s összerogyott.

A  leányát végezte ki. Még nem halt ki a 
romanticzizmus. Bizonyítják azok az exezentrikus 
esetek, melyek ma már ismét nap nap után feltűnnek, 
holott a századvégi emberek ilyen eshetőségekről már 
lemondottak. Párisban egy apa elitélte és kivégezte 
leányát, azután önmagát. Regényíró fantáziában sem 
született még ilyen eset, a mit az élet produkált. Jules 
Lamarre kárpitos volt. Szép kárpitos bútorok díszítet
ték üzletét, melynek csodájára járt egész Páris, de 
legjobban csodálták szépséges leányát. Bolondult egész 
Páris érte és ő — nem utasított vissza senkit. Min
denkit egyformán szeretett, egyformán hallgatta meg 
az arany ifjúság, a rouék és habituék kérését. Az üzlet 
virágzott mint soha, a leány pedig elvirágzott. Orczárol 
hamar letűnt a pir, s az apa csak későn fedezte fel 
leánya bűnös üzelmeit. Hajánál fogva húzta fel a 
magasba, azután közvetlen közelből halántékon lőtte. 
Mikor leánya meghalt, magát lőtte főbe. A rémes dráma 
foglalkoztatja most egész Parist, a sajtót, a klubbokat 
éz pszihiatereket, a kiknek Páris most ugyancsak sok 
anyagot szolgáltat.

E gy hajótörött elbeszélése. A napokban 
érkezett meg a havrei kikötőbe a „Southampton“ hajó 
a Vilié- de - Saint - Nazaire katasztrófájából csodálatos 
módon megmenekült utasokkal. A kikötőben ujjongó 
sokaság, kendőt lobogtatva, éljenezve vár reá. A meg
ható jelenetek egymást érték, az elveszettnek hitt fér
jeket és apákat sírva karolták át felességeik, gyer
mekeik. De a hajótöröttek alig tudtak mosolyogni, 
örülni a menekülésnek, a kiállott borzasztó szenvedé
sektől elfásult arczczal, közönyös tekintettel fogadták 
az övéik öleléseit. Nicolai másodkapitány csónakán 
menekültek meg ezek. A kapitány, széles vállu férfi, 
szeméből sugárzik a férfias energia. Határozottan, rö
viden felel a hozzá intézett kérdésekre.

— Hetven ember volt a hajón, köztük tizenegy
utas.

— Hányán haltak meg? — kérdezték a kiván
csiak.

— Ötvennégyen.
— Nyolcz bárkájuk mégis volt a menekülésre?
— Igen, de négy, a mint lebocsátottuk, a Saint- 

Nazaire oldalához csapódott s darabokra tört. O h! 
Nagyon haragos volt a tenger.

— S minek tulajdonítja a szerencsétlenséget?
— Ki tudná ezt megmondani ? Vihar sújtott le 

ránk. Egy forgóhullám ragadta meg a hajónkat s föl- 
forditotta. Azon a pontján voltunk a tengernek, a hol 
az északsarki részek a Golf-áramlattal kavarodnak 
össze. Tudvalévő, hogyan marakodnak azok!

— Nem volt nagy pánik?
— A legcsekélyebb sem. Sőt igen csodálatos 

nyugodtsággal viselkedtek az emberek. A 7-én este 
történt a katasztrófa. Jött a viz, jött! . . . Hiába 
iparkodtunk volna szembeszállani vele . . . Lehetet
lenség volt! 8 -án  este 10 órakor Jaquenean kapitány

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



222 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

kijelentette, hogy szálljunk le a mentő csónakokba. 
Győztek az elemek. Lebocsátották a csónakokat s az 
utasok beszálltak. Utánuk mi, a legénységgel. A Ville- 
de-Saint-Nazaire aztán roppant gyorsan sülyedt el, ha 
még néhány perczig késlekedünk, már késő lett volna 
minden. Én az utolsó előtti csónakon jöttem, az utolsó 
a kapitányé volt. Azóta nem tudok semmit, sem a 
hajóról, sem a többi csónakról.

— Némelyek talán szemrehányásokat fognak 
tenni — mondja — hogy túlságosan takarékosan bántam 
az élelmiszerrel. Még most is 14 kilogramm kétszer
sült van nálam. De erre büszke vagyok. Tudhattam^, 
hogy meddig fogunk hánykódni a hullámokon? A két 
első nap még reménység közt s eléggé jól telt el, de 
már harmadnap mindnyájan kimerültünk az éhségtől 
és a fáradságtól. Ah! mi mindent láttunk a felhők 
közt! Képzeljék el, hogy egy pillanatban nem volt 
körülöttem más, mint csupa hallucináló, a ki üveges 
szemmel, merőn bámult az égbe és különös dolgokat 
lát ott a levegőben. Némelyek azt hitték, hogy színházban 
vannak és tapsoltak a tánczosnőknek. Csókot hánytak 
nekik. Mely titokzatos módon alakultak át azok a 
felhők olyan csodálatos alakokká ? Ez valóban fölülmúl 
minden képzeletet. Én magam, bár teljesen eszemnél 
voltam, tisztán láttam az égboltozaton egy szép nőnek 
alakját, a ki kezeit tartá felém. Első halottunk Zúétan 
Picard szállásmesterünk volt, a ki megőrülve pusztult 
el. Dühöngött, szitkozódott, úgy, hogy meg kellett 
kötözni. A szerencsétlen, kinek még a hajón eltört a 
karja, régi sebével is iszonyúan kínlódott. Egy észre
vétlen pillanatban, a mikor kihúzta a kezét a kötelékek
ből, a tengerbe ugrott.

Másnap reggel már hét őrült volt a csónakban.
Negyedik napja volt már annak, hogy a Saint- 

Nazairet elhagyva, bolyongtunk a tengeren. Délután 
gőzöst pillantottunk meg közelünkben. Azt hittük, meg 
vagyunk mentve. Tüzet raktunk, kiáltoztunk, a franczia | 
zászlót lobogtattuk feléje . . .  A gőzös lassan elfor
dult s nemsokára eltűnt szemeink elől.

Szükségem volt e pillanatban lelkem minden 
erejére.

— No hát, gyerekek — szóltam — ha ez a gőzös 
nem vett föl, azt jelenti, hogy közel vagyunk a száraz
földhöz s fölösleges már a segítség.

Pedig nem volt fölösleges. Borzasztó módon szen
vedtünk már, főképpen a szomjúságtól. Oh, a szomjú
ság ! Dideregve, csaknem összefagyott tagokai, elkékült 
testtel, térden állva könyörögtünk egy kis esőért, s 
mily öröm volt, a mikor kitört a jeges zivatar és tenye
rünkből márthattuk föl áldásos csöppjeit. Végül már 
tengervizet is ittunk . . . Rémitő szenvedések voltak 
ezek! . . .

Porosz jégeső-sta tisztika . A fölmivelésügyi 
minister rendeletére, mostantól kezdve és ez idén elő

ször jelentések adandók be az állami erdőségekben 
történő jégkárokról, a gabonára eső jégkárokról való 
kiegészitéseképen. Kívánatosnak találja a miniszter to
vábbá, hogy. ilynemű észlelések a nagyobb községi és 
magánerdőségekben is eszközöltessenek. Az évfolyamán 
ezekben az erdőségekben előforduló jégesők minden 
erdésznél, erdőkerülőnél lévő jegyzékbe volnának be- 
vezetendők és ezen jegyzések az év végével a köz
ségi hatóságoknak és erdőbirtokosoknak átadandók. — 
Ilyen följegyzések nálunk sem ártanának s fölkérjük 
tisztelt olvasóinkat, azok vezetésére és ősszel hozzánk 
való beküldésére. Hasonló adatok gyűjtésével nagy 
szolgálatot tehetünk csekély fáradság mellett a tudo
mánynak.

Kínai háztüznézés. A kínai apa, a mikor a 
fiának megkér egy lányt, letérdel a lány apja előtt és 
igy szól: „Térdemen állva könyörgök neked, ne sújtsd 
megvetéseddel ezt a legalázatosabb, vakmerő kérelmet, 
hanem ajándékozd meg figyelmeddel csekélyfontosságu 
szavaimat. Add oda lányodat fiamnak, a ki a te leg
hűségesebb rabszolgád s éljen a fiatal pár, selyem 
kötelékekkel öszszefüzve, mindig a legnagyobb boldog
ságban. Engedd meg, hogy végtelen, állandó boldog
ságot kívánjak az ifjú párnak, a kik eszményi szere
lemmel csüggjenek egymáson. A gyönyörű tavaszi hó
napokban el fogom hozni számodra nászajándékomat 
és egy pár ludat is elhozok neked. Még egyszer kérlek, 
fogadd el ajándékomat s szemednek tükörtiszta fényét 
bocsásd le kegyesen e soraimra." A menyasszony apja 
ezután kijelenti, hogy szerény, igénytelen lányát hozzá
adja a nemes, előkelő, bátor ifjúhoz és nászajándékban 
sem lesz hiányosság.

Szemcséiden szalonkavadász. Szmik Ferencz 
Csetnek városi erdőőr — mint rozsnyói levelezőnk Írja, 
folyó hó 1-én szalonkalesről hazamenet közben vélet
lenül agyonlőtte magát. A dolog úgy történt, hogy a 
lába valami fagyökérbe megakadván, elesett, miközben 
fegyvere elsült s az egész lövés lágyékába fúródott. 
Félholtan vitték lakására, hol éjjeli 11 órára kiszen
vedett. A szerencsétlen s jobb sorsra méltó fiatal 
ember csak a múlt évben lépett erdőőri szolgálatba

Pályázatok.
Schönborn-Buchheim Ervin gróf ur ő főméltósága 

munkácsi- és szent-miklósi hitbizományi uradalmainak 
erdőrendezési ügyosztályában két évi 450 frt segéd- 
dijjal javadalmazott erdőgyakornoki állomás töltendő 
be A föntebbi illetményeken kiviil ezen állásokkal 
szabad lakás vagy rendszeresített lakáspénz, a külső 
munkálatoknál szabad ellátás, vagy a rendszeresített 
ellátási költségeknek élvezete van összekötve.
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Az ezekre az állásokra pályázóktól megkövetel- 
tetik valamely m. kir. erdőőri szakiskolának jó sikerrel 
való elvégzése, jó kézírás és a térképrajzolás és fel
mérési munkálatokban való jártasság.

Pályázók, kik a magyar nyelven kívül a német s 
valamely szláv nyelvet is bírják, előnyben részesülnek.

Bélyegtelen, sajátkezüleg irt s rövid életleirást 
tartalmazó bizonyítvány-másolatokkal, valamint a pályá
zónak fényképével ellátott, nem különben egy saját
kezüleg készített állab-térképpel felszerelt folyamod
ványok legkésőbb f. évi április hó 20-ig az uradalmi 
igazgatósághoz Munkácson beadandók.

63/1897 sz. Besztercze-Naszód vármegye területén 
a jaádi erdőgondnokság kerületében üresedésbe jött
5-ik számú kerületi erdőőri állomásra, mely 250 frt 
évi fizetés, 30 frt évi lakpénz, a lakpénzen felül eset
leg természetbeni lakás az erdőben, szükséges tűzifa, 
valamint három szarvasmarha utáni legeltetési joggal 
van összekötve, pályázat nyitattik.

Ezen állomásra csak oly egyének pályázhatnak kik :
a) 24-ik életévüket betöltötték és a 45-ik életévet 

még túl nem haladták;
b) a hivatalos magyar nyelvnek tudása mellett a vár

megyében divó román és német nyelvet is bírják;
c) ép, egészséges testalkattal és teljesen ép látó és 

halló szervekkel bírnak;
d) minden tekintetben feddhetlen előéletük és végre
e) az erdőőri szakvizsgát letették, továbbá kik erdő

őri szakiskolát végeztek, előnyben részesülnek.
Pályázók felhivatnak, hogy a fentebbi kellékeket 

igazoló okmányokkal felszerelt folyamodványaikat 1897 
évi julius hó 1-éig alulirt erdőgondnokságnál nyújt
sák be.

Beszterezén, 1897. márczius hó 22-én.
J a á d i  e r d ő g o n d n o k s á g .

180/1897 sz. Az Ugocsa vármegyében állami 
kezelésbe vett községi stb. erdők őrzése czéljából 
szervezett és Turcz székhellyel megüresedett járási 
erdőőri állomás választás utjáni betöltésére ezennel 
pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi 300 (háromszász) forinttal 
van javadalmazva.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 
37. §-ában előirt minősítésüket, életkorukat, ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló képes
ségüket, esetleg eddigi szolgálatukat és hadkötelezett
ségi viszonyaikat, továbbá a hivatalos magyar nyelv
nek szóban és Írásban, nem különben a román nyelv
nek szóban való bírását igazoló hiteles okmányokkal 
felszerelt kérvényüket f. évi május hó 15-ig alólirott 
m. kir. erdőgondnoksághoz nyújtsák be,

Nagy-Szőllősön. 1897. évi márczius hó 22-én.
M. ki r .  e r d ő g o n d n o k s á g .

A kisjenői főherczegi uradalomban egy az erdő- 
és vadőrzés, továbbá a vad- és különösen a fáczán- 
tenyésztésben és duvadak pusztításában jártas, lehető
leg a kutyaidomitáshoz is értő, józan magaviseletü és 
előzékeny modorral biró 40 éven aluli egyén mint 
fáezános alkalmazást talál. Az ezen állást elnyerni 
óhajtók forduljanak Petzrik Antal uradalmi erdészhez, 
Szintye, Arad megye.

Ájánlkozások.
Alkalmazást keres egy okleveles erdőőr, 

ki több évi szolgálat után ez idő szerint már 
4 év óta egy 2200 kát. hold kiterjedésű erdő 
kezelésével van megbízva mint számadó erdőőr. 
Ezen felül két éven át az államerdészetnél er
dőbecslésnél és rendezésnél foglalkozott s igy 
az erdőnek üzemterv szerinti kezelésében tel
jesen jártas. Az illető 30 éves, nős, rom. kath. 
vallásu. Ajánlatok Pál János czimére, Leki 
puszta, u. p. Gömör-Simonyi. küldendők. 3 — 3

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podh.rad.szky Emil.
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Kö r m e n d . L E I T  N E R J Á N  O S Kö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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I. Fenyő-magvak: < s fl. fl. fl. £  s  |  -g a. fl. a.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 7 5 -8 0 2 0 0 ,— 10,50 2 ,2 0 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 1 0 0 .— 6 ,2 0 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca)— — 75—80 230,— 12,— 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) ti 3 0 ,_ 2 ,— —,40*
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — 60 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140 — 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer eampestris] — — fl 4 0 , - 2,50 —,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50 — 3.— —,60 Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 40,— 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betula alba) — — — — & 2 0 , - 1,50 —,30
Czirbolya fenyő (Pinus combra) — — 40,— 2,50 —,50 Körisfa (Fraxcinus excelsior) — — rO 25 — 1,75 —,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 - Erdei bükk (Fagus Silvatica) — — •3 3 2 ,- 2,50 ,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsiea) — — 70 350,— 18,50 4,— Szil mezei (Ulmus eampestris — © 4 0 ,- 2,50 —,50
S v é d  fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450,— 24,— 5r— Csere galagonya(Crataegus acyaeantha) tn 2 0 ,- 1 — —,30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250,— 1 4 ,- 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) •©

Bu
30,— 2 — — ,40

Douglas fenyő (Abies Donglasi) — 1 8 , - Seprő jeneszter (Spartium scoparium) 5 0 , - 3,30 — 60
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — — 20, - Amerikai vörös tölgy (Quercus rübra) +=» 4 0 , - 2,80 — ,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo aeatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

35 .—
50,—

2,25
8 -

—,45 
—,60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gloditschia háromtöv (— triacanthos)

OCO
'o
p

7 5 , -
7 0 , -

180,—
30.—

4,30
4 -

9,50
2, -

Si?3 1
1 

f"
 

f

Kocsánytálán (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6 - 1 — t
Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 

Összes magvaim uj, szárazminőségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvónyszabta erdészeti csira
képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

PP** legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünlsL újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI RUHÁK. — ■-------—
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják

B L U M  é s  T Á R S A
elsőrangú egyenruha készítő intézete.

Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 
A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. Április 20. 29-ik szám.

ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2  frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A havasi fenyőről.
(Folytatás és vége).

A mesterséges tenyésztés eszközölhetése 
végett első sorban csemetekertre van szük
ségünk, hogy magunknak abban a szükséges 
csemetéket fölnevelhessük.

A csemetekertet, melyben havsi fenyő 
csemetéket akarunk nevelni, legczélszerübb a 
a magasabb, de védett fekvésű helyeken tele- 
piteni, miből kettős hasznunk is van. Az egyik, 
hogy a csemeték már zsenge koruktól olyan 
éghajlat alatt növekednek, mint a milyen alá 
kiültetve lesznek s igy rendeltetési helyükre 
megedzve kerülnek s jobban kiállják az idő
járás viszontagságait, a másik pedig, hogy a 
csemetekert a kiültetési hely közelében lévén,

E gy  k a lan d o s nap.
Közli Balogh Béla, m. kir. erdőőr.

Nem csak pompás lövéseiről, hanem angolos hideg- 
vérüségéről is nevezetes Máramaros vármegye nagy 
területén B. S. barátom, ki korára nézve még csak 
most ment ugyan emberszámba, de komoly gondolkozása 
s különösen flegmatikus magatartása egy érett ember
nek is dicsőségére válhatnának.

Tizenhat esztendős korában lőtte az első vad
disznót s már akkor oly nagy hajlamot érzett a vadá
szat nemes szenvedélye iránt, hogy nemsokára mint 
erdőlegény az államerdészet szolgálatába lépett s sze
rencséje oly védkerületet juttatott neki osztályrészül, 
hol bő alkalma nyílt a nagyobb vadakra vadászhatni 
s e téren igazán páratlan ügyességét érvényesíteni, 
ismereteit gyarapítani.

csemetéinket kevesebb fáradsággal és költ
séggel szállíthatjuk föl rendeltetési helyükre, 
mert tudvalevő, hogy az ilyen magasan fekvő 
helyek beerdősitésénél a csemetéket csak ló
háton, csekély mennyiségben, sok időveszte
séggel s nem kevesebb költséggel szállíthatjuk.

A havasi fenyő magja rendesen az elvetést 
követő évben, sőt nem ritkán a második vagy 
harmadik évben kél ki, a csemeték pedig nagyon 
lassan növekednek; a csemetéket növekvésük
höz mértten 4—5—6 éves korukban ültetjük ki.

A havasi fenyő magjának csírázását mester
séges utón is siettethetjük oly módon', hogy 
egy nagyobb ládába homok közé elegyítjük. 
Az eljárás itt következő: a láda fenekére 5 cm. 
magasságban tiszta homokot teszünk, erre 2 cm.

Mint a vadászati ügyek iránt egyaránt érdeklődő 
emberek közt, csakhamar meleg rokonszenv fejlődött 
ki kettőnk közt is. — Sokszor lejött a központba s 
meglátogatott, élvezettel beszélvén el egy-egy vadkan 
vagy medvének tragikus kimúlását.

A múlt év egy májusi estéjén azonban borult 
arczczal állított be hozzám Samu barátom, s azon 
kérdésemre, hogy „mi bajod pajtás ?“ nehéz sóhaj 
.szakadt föl melléből, egy nagyott fújt czigarrettájából 
s a következő érdekes esetet mesélte el:

♦* *
A múlt hét Keddjén a fajogosultaknak „szabad" 

napja lévén, korán keltem fel, s gyorsan indultam véd- 
kerületemnek „Bérez" nevű részébe, hogy a jogosul
takat, kik innen szedték száraz fájukat, ellenőrizhessem,

A fa kiadása után egy nagyobb kerülőt téve, 
azon szándékkal léptem a Szatmár megyébe vezető 
régi erdei útra, hogy az ily időtájt a vágásokból földi 
eperrel hazatérő asszonyokat meglephessem. — A hegy
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vastagon a magot terítjük el s erre ismét homok 
és mag rétegek következnek. Az így elhelye
zett mag azután meg lesz öntözve, de nem 
túlságosan, csak arra kell ügyelnünk, hogy a 
homok folyton nedves maradjon. A közönséges 
föld az ilyen csiráztatására nem alkalmas, mert 
a nedveséget nehezen bocsátja át és a magot 
is nehezebb belőle kiválogatni. A csíráztató 
ládát óvni kell a fagytól.

Ilyen eljárás után a magnak legnagyobb 
része a vetés után gyorsan kél ki, némely része 
azonban csak a következő évben.

A havasi fenyő lassú növekedését a nagy 
magassában való rövid tenyész-idő okozza; sze- 
lidebb helyeken gyorsan nő, mint ezt a Retye- 
zátnak Lepusnik nevű völgyében tapasztaltam, 
hol egy 25 éves fa egy évi csúcshajtása 35 
cmnyi hosszúságot ért el.

A csúcshajtás a fagy és szél irányában 
igen érzékeny s ha ezek következtében el
pusztul, a mellette lévő oldalhajtás veszi át 
szerepét.

Ez a becses fanem nagyon megérdemli a 
figyelmet már csak azért is, mert olyan helyeken 
tenyész, hol más fanemek nem képesek az 
időjárás viszontagságaival megküzdeni. Nagy 
haszonra van az által is, hogy az alantabb 
fekvő erdőket védi a hó és kő görgetegek

lábához érve egy levágott fatörzsre ültem, s gondolatokba 
mélyedve már meglehetős ideig töprengtem az élet 
múlandóságán, midőn hátam mögött recscsenés s utánna 
sajátságos nesz hallatszott a sűrűből. — Mivel e zörejt 
facsempésznek, vagy az eprészésből hazatérő asszonyok
nak tulajdonítottam, nyugodtan ülve maradtam, úgyis 
tudva, hogy mellettem kell elhaladniok.

Kis vártatva ismétlődött a recsegés, kedélyes halk 
dünnyögéstól kisérve, melynek hallatára csendesen fel
állottam s a vágás áthatlan sűrűjébe meresztettem 
szemeimet, de mit sem látva, jónak véltem a dolog 
további fejlődését annál is inkább bevárni, mivel a 
helyzettel s teendőkel egyelőre még nem voltam tisz
tában.

Vizsgálódni, figyelni kezdtem s vizsgálódásaim 
közben észre vettem, hogy a vágás sűrűjébe rendes 
csapás vezet, mely csapásról s a sűrűből mind jobban 
kivehétő mormogásszerü hangokról Ítélve, mindinkább 
megérlelődött bennem az a gondolat, hogy odabeunt 
egy jókora maczkó kedélyeskedhetik s nyilván a

ellen; e mellett igényei nagyon szerények, 
mert beéri a legsoványobb sziklás talajjal is.

A Retyezát hegylánczon legsűrűbben az 
északi és észak-nyugati oldalakon fordul elő, 
mig a keleti oldalon gyérebben, a délin pedig 
csak szórványosan található, mibből arra lehet 
következtetni, hogy jobban kedveli a zordabb 
fekvésű helyeket.

A havasi fenyőből teljes zárlatu erdőt 
nevelni alig lehetséges, már csak azért is, mert 
a talaj, a melyben tenyész, ültetésre nem igen 
alkalmas, E mellett nagy szüksége van ágainak 
terjeszkedésére és megizmosodására, hogy a 
reá nehezedő nagy mennyiségű hó súlyát el
bírhassa s mert szükséges neki a szabad tér, 
hogy minél több ágat fejleszthessen s ez által 
gyarapodva, törzse minél göcsösebb legyen, 
mert a havasi fenyő fája annál értékesebb és 
becsesebb, minél göcsösebb és egyenetlenebb 
szövetű.

A havasi fenyő szép és igen tartós fát szol
gáltat, mely kivált bútorok készítésére fölötte 
alkalmas; a levegőn állva szépen megsárgul 
s a fényezést igen jól fölveszi.

A szú rágásának a havasi fenyő fája nincs 
kitéve s a kártékony rovarok sem bántják az 
élő fát.

Arra a kérdésre, hogy miért tenyész a 
havasi fenyő ezeken a zord és vad helyeken

vágásban elszórva maradt korhadó fák kérge alá be- 
fészkelődött hangyák után kutat s a kérget nyuzogat- 
ván, az előbb megneszelt sajátságos recsegő hangot 
idézte elő.

Feldobogott a szivem örömében, hisz 'csaknem 
biztosra vettem, hogy ma minden nagyobb fáradtság 
nélkül gyönyörű „napom" lesz. — Elővéve 12-es cali- 
berü lancasteremet, köröskörül megtekintettem, de a 
töltésnél megdöbbenve kellett tapasztalnom, hogy ta
risznyámban néhány nyúlgöbecses kívül csak egy golyós 
töltény van. — Ezen körülmény nagyon bosszantott 
és némileg aggasztott ugyan, de abbeli szándékomtól, 
hogy az esetleg előbukkanó medvére lőjjek, elállani 
nem engedett, miért is jobb csőbe a golyós, bal csőbe 
pedig sörétes patront nyomva, mintegy 20 lépést a 
csapás nyilása elé állottam.

Mintegy negyedóra telt el ily várakozásban, mely 
nekem végtelen hosszúnak tetszett. — Idegeim feszülni 
kezdtek s bensőmben már a legnagyobb türelmetlen
séget éreztem, midőn egyszerre a sürü mozogni kezdett,
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s miért nem diszlik az enyhébb éghajlat alatt, 
a többi fanem hazájában, a megféjtést abban 
kapjuk, hogy itt lassú növekedésénél fogva a 
többi fák és cserjék hamar elnyomnák s igy 
mintegy utalva van arra, hogy oda húzódjék, 
hol magára van hagyatva, miben különben nagy 
segítségére van a zord idő ellen való nagy 
ellentálló képessége.

Ott látjuk a havasi fenyőt a törpe bérezi 
fenyő közül kimagaslani, mintegy büszkélkedve, 
hogy oda sikerült neki följutni, hová más föl 
nem ér és dicsérve a Teremtő bölcseségét, mely 
minden helynek megadta a maga ajándékát az 
emberiség nagy gyönyörűségére.

A havasi fenyőt csak újabb időkben kezdik 
olyan mértékben fölkarolni, a mint azt meg
érdemli s erre szükség is van, mert rengeteg, 
számokban alig kifejezhető ama terület hazánk
ban, mely beültetésre vár s egyébb fanemek
nek a tenyésztésére nem alkalmas. A haladás 
lassan megy, a munka fáradságos, sikere nem 
mindig biztos, de ezek a nehézségek ne riasz- 
szanak el minket, sőt inkább nagyobb tevé
kenységre buzditsanaks az utókor hálásan fogja 
emlegetni igyekezetünket.

Ezek lennének azok, miket saját tapasz
talataim nyomán az eddig kevés figyelemre 
méltatott havasi fenyőről röviden elmondani 
akartam.

Ba u ma n n  Andor
uradalmi főerdőőr.

az ágak recsegtek, hajlongtak, s hatalmas szuszogástól 
kisérve, dézsa nagyságú koponya tűnt elő a csapáson.
— Lélekzetemet visszafojtva emeltem arezomhoz jól 
kipróbált fegyveremet, inaim megfeszültek s vas szilárd
sággal álló fegyverem csővét a vad koponyájának sze
gezve már már megbillentettem a ravaszt, midőn 
hirtelen átvillant agyamon, hogy egy veszett ökör hom
lokának irányzott golyós lövésem onnan visszapattant — 
s ugyan-e pillanatban fegyveremet lejjebb eresztve, a 
hozzám már alig 15 lépésnyi távolságban lévő roppant 
kifejlett állat szügyére sütöttem.

Borzasztót bődülve, mintha villám érte volna, 
esett össze a fenevad, de már a másik pillanatban 
talpon volt s szörnyű orditás közt forogott maga körül, 
törve zúzva, mi útjában akadt. E pillanatot felhasz
nálva, fegyverem sörétes csővét másodszor szemeinek 
irányoztam, de a ravasz csütörtököt mondva elesettent,
— mintegy tudtomra adván, hogy a takarékossági szem
pontból újból átkapszlizott patronok kivált ily válságos 
helyzetben könnyen végzetessé válhatnának, — s két

Hat év  múlva.
A K . . községet átszelő folyócska partját s a rajta 

átvezető hidat hangos zűrzavarral lepte el a nép. A 
gátviztől szélesen elterült és megduzzadt patak piszkos 
hömpölyegében egy fel-fel bukkanó ember küzdött az 
árral, kinek a hídról s a partról ugyan többen igye
keztek a kéz ügyében volt és az árral úszó fa darabok 
megragadására használt kampós vasvégü „esokánka8 
rúdjával segélyt nyújtani, de a legnagyobb rész fej
vesztetten ide-oda futkosott, vagy tanácstalanul állott 
és visszafojtott lélekzettel leste: nem tünik-e elő a 
szemhatáron tutaj, mely a menekvés utolsó szálát is 
elmesse.

A zavar tetőfokán volt, de im a faluba vezető 
útról gyorsan siet egy magas, széles vállu alak s a 
csoport szélén állóktól megtudva a lárma okát, a tö
megen áttör, felöltőjét, kabátját s kezében volt kis 
bőröndjét földre dobja és hirtelen a hullámokba veti 
magát. Erős lökésekkel küzdve a viz sodrával, pár 
perez alatt elérte a fuldoklót, kit már viz alatt raga
dott meg hosszú hajánál fogva és ugyan oly gyorsan, 
a hullámtól többször eltakarva, megmentettjével sze
rencsésen partra ért; ha csak pár percet késik, ő is a 
hullám-sirban pihen, mert ép akkor ért az első tutaj 
hullám töréssel, nagy tajtékot túrva, a baj színhelyére.

A parton álló nép örömrivalgása hallik? ............
Nem, mindenki hallgat s mint valami boszorkányságtól 
megbüvölve, az arcokon kínos meglepetésü kíváncsi
sággal meredten nézi, a hogy csurom-vizes ruhában a 
vízből kimentett elaléltat a földre fekteti és midőn 
éleszteni kezdi; a dörzsölésben és egyéb mentő mű
veletben sincs segítségére senki; sőt midőn az elalélt 
férfi kinyitva szemét s megpillantja megmentőjét: hir-

ugrással az út túlsó oldalán levő sűrűbe repültem.
A nap már leáldozóban volt. — Tűzvörös 

fénye ráesett a szatmári elhagyott erdei útra, meg
világítván a medve rémséges alakját, mely még bőszül- 
ten forogva maga körül úgy nézett ki, mint egy pokol
beli szörny, mely az emberek ijesztésére száll a föld 
színére. — Torkából el-elcsukló orditás tört elő véres 
habbal keveredve, szemei ellenét látszottak keresni, 
de nem találva azt, visszaváltott a sűrűbe.

A lövés zajára odavetődött korcs kopom friss 
vérnyomra akadván, eltűnt a csapáson, kis idő múlva 
azonban egy helyben kezdett ugatni, mintegy jelezve 
azt, hogy a vérvesztés következtében elgyengült és 
leheveredett medve fekhelyére akadt.

Mivel az esti szürkület már teljesen leszállóit a 
tájra s golyós töltény hijján külömben sem éreztem 
kedvet a beljebb hatolásra, gyors léptekkel indultam 
hazafelé. — Otthon némi kis étkezés után megfelelő 
mennyiségű tölténnyel láttam el magamat s egyenesen 
az itteni üveghutának tartottam, hol a munkásokat ép
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télén behunyja azt, majd hirtelen megint felnyitva, 
rémesen elkiáltja magát és elájul . .

*  *
*

Hat év előtt a k . . .  i erdőőr, Erdős Béla, az 
uradalmi erdőben tetten ért egy hat tagból álló munkás 
csoportot, a mint a legnagyobb nyugalommal hasítot
ták az erdő legszebb törzseiből a fedéldeszkát; sőt 
nekik állott még feljebb, midőn a rabló munka abba 
hagyására felszólította. Ketten is neki mentek s villogó 
fejszéjükkel útnak akarták indítani oda, honnan vissza
térés nincsen, csak az angyal harsona szavára. Erdős 
az egyiknek kezéből kiütötte fegyverével a gyilkos 
szándékkal emelt fejszét, de már a másiknak biztos 
halált hozó sujtását csak fegyverének golyójával tudta 
elkerülni. A támadó arccal bukott holtan földre, mit 
látva társai elszaladtak.

Erdős személyesen jelentkezett ártatlansága tu
datában az igazságszolgáltatás előtt. De hiába volt 
minden: elöljárósága legerélyesebb közbe lépése, a 
szakvéleményt adó orvosnak a lövés közelről és elölről 
történt alkalmazását igazoló nyilatkozata s az ebbe 
kapaszkodó védőügyvéd azon érvelése: hogy vódencze 
ellenfelét közelről és szembe lőve csakis páros-viadal
nál, jogos önvédelemből sérthette meg s tekintve a 
helyzet válságos és védencze rémülettől beszámithatlan 
voltát, mely a megtámadás pillanatában kizárta részé
ről annak mérlegelését, hogy a lövést hova intézze, 
mert fegyverével nem is czélozhatott, hanem az élet
ösztön hatása alatt azt úgyszolva öntudatlanul, kapás
ban sütötte el, — az érdekszövetség ellene vallott, az 
egész község — érthető okból — majdnem egyhan
gúlag bizonyította a halott életében váló békés és 
szelíd voltát s az erdőőr hirtelen fellobbanó, igazság

talan, durva és szivtelen természetét, sőt egy ember, 
Pintye Juon eskü alatt erősítette, hogy Erdős egyszer 
úgy nyilatkozott, hogy egy pár embert, köztük különösen 
az elhunytat elteszi láb alól . . , s ez döntött.

A törvényszék Ítélete, mely* a felsőbb vitelü 
helyeken is jóvá lett hagyva, 6 évi börtön büntetésre 
szólott, mit Erdős le is ült.

Fogsága alatt asztalossággal szerzett kis összeggel 
a zsebében, értesítés nélkül, szivdobogva sietett a k . .  i 
vasúti állomásról rég látott otthonába, hol nejét és most 
már 7 éves, bizonyára szép nagyra nőtt fiacskáját 
viszontlássa és keblére ölelhesse.

Épp a válságos pillanatban ért a hídhoz, mert a 
mentő ő volt, s a megmentett — Pintye Juon.*

I s t v á n f i .

LEVELEZÉS.
Nagy-Várad, 1897. márczius 27.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
G u b r i á n s z k y  Mór tisztelt szaktársunk felhívott 

volt mindnyájunkat, hogy az erdészeti altiszti személy
zet viszonyaira nézve nyilatkozzunk s részére egy 
nagyobb dolgozathoz adatokat szolgáltassunk. Ennek 
az idején való fölhívásnak megfelelendő, a magam 
által tapasztaltakat legyen szabad kedves lapunk ha
sábjain közölni.

Három évi sanyarú gyakorlat után múlt év ok
tóber hava 25-én a Debreczenben működő bizottság 
előtt az erdőtörvényben előirt erdőőri szakvizsgát 
sikeresen letettem s nagy örömmel vittem bizonyít
ványomat a szülői házhoz, abban a biztos reményben,

vacsora mellett találva, előadtam az esetet s jövetelem 
czélját.

Élénk mozgás keletkezett a körben kijelentésemre, 
s ki régi rozsdás flintáját, ki pedig baltát, vas rudat 
ragadva, 8 tagból álló kisded csapat verődött össze, 
mely az éj leple alatt neki vágott az erdőnek. — A 
helyszínére érve, mivel az éj hűvösre változott, tüzet 
rakattam s azt körülülve csendes pipázgatás közt be
széltük meg a holnapi teendőket. — Éjfél után azonban 
nyugat felől sötét felhők húzódtak a hegyekre s az 
idő esőre fordulván, reggelig csendes de hideg eső 
verte hátunkat. — Végre lassan virradni kezdett, s mi 
gyorsan felczihelődve megindultunk óvatosan a csapáson 
lefelé nyomokat keresendő. — Legnagyobb sajnálatunkra 
és bosszúságunkra azonban az éjjeli eső majd minden 
vérmnyomot elmosott s csak szorgos kutatás után buk
kantunk egy nagyobb vértócsára, mely az eső elmosása 
daezára is nagyobb vérmennyiséget mutatott s arra en
gedett következtetni, hogy a medve itt huzamosabb 
időn át heverhetett és nagyon vérzett.

Tovább haladva, még több vérnyomokra bukkan
tunk, melyek egy kiszáradt hegyi patak medrébe 
irányultak, de innen többé se ki se tovább nem vezettek, 
és külömben minden igyekezetünk daczára többé fel
lelhetők nem lévén, meglehetősen lehangolt állapotban 
hazamentünk.

Mintegy három héttel később nyájőrző fiuk be 
szélték, hogy a vad rothatag hulláját a patak med
rétől alig 100 lépésnyi távolságban lévő hegyoldalon 
látták, de már teljesen feloszlásnak indult állapotban.

A D O M Á K

Az oko s  f iú.  A 7  éves Laczika rósz fát tett 
a tűzre s ezért a mamája derekasan elpáholta.

A kis fiú atyjához lép, ki újságolvasásba van 
elmerülve s vállára ütve mondja:

— Igazán nem tudom, mi jutott eszedbe, mikor 
ezt az asszonyt feleségül vetted!
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hogy eddigi kinlódásteljes fáradozás után végre révbe 
jutok s nemsokára kapni fogok olyan erdőőri állomást, 
melynek javadalmazása megélhetésemet biztosítani 
fogja. A vizsga letétele óta immár félév telt el s én 
még mindig atyám kenyerét eszem, nem éppen azért, 
mert állást nem kaphattam volna, mert az igazságnak 
megfelelően lett volna már állásom, de azt nagy saj
nálatomra nem fogadhattam el, mert javadalmazását 
nem találtam olyannak, mely a megélhetést biztosítaná.

A dolog úgy történt, hogy egy közbirtokosságtól 
meghívást kaptam erdőőri állomásának elfoglalására. 
Természetes, hogy kapva kaptam az alkalmon s ki 
mentem a helyszínére teli munkakedvvel és a legszebb 
reményekkel. No, annál nagyobb volt a csalódás, a 
mely itt ért. Az általam jövőben ellátandó erdő te
rülete hozzávetőleges becslésem szerint lehetett vagy 
3500 kát. hold. tölgyes. Ez még megjárta volna, ha
nem az, a mit ezután megtudtam és megláttam, an
nyira elkeserített, hogy siettem az egésznek hátat for
dítani s szekerem rudját hazafelé irányítani.

Az évi fizetés, mely az állással járt, volt 120 írt 
készpénz, 12 mérő kétszeres búza, 12 szekér rőzsefa, 
2 darab tehén és 6 darab sertés nyári tartása, két hold 
tavaszi szántóföld, mely majdnem hasznavehetlen, an
nyira sovány és még hozzá a szomszéd határban fek
szik és lakás, mely áll egy szobából, de ez is olyan 
elhagyatott állapotban van, hogy arról rendhez szokott 
embernek fogalma sincs, körülötte meg nincs annyi 
hely sem, hová egy fej hagymát bedugni lehetne. A 
lakást egy román paraszt ember mutatta be nekem, 
kitől tudakoltam, hogy ő - e az erdőkerülő ? Erre azt 
felelte, hogy itt kerülő nincs, hanem az egész erdő 
gondozása az erdőőr dolga, ő maga csak szívességből 
van itt, no meg azért a kis fáért, a mit elhord magá
nak. Ezekből mindjárt láttam, hogy itt nem nagy 
szükség van erdőőrre s eldiidoltam magamban a nótát: 
„minek is van erdőőr a világon?*

íme egy újabb bizonyság arra, hogy miért kell 
sok szakképzett erdőőrnek éveken át állás nélkül ver
gődnie s leggyakrabban más háládatosabb pályát válasz
tania.

S z a b ó  S á n d o r
_____  vizsgázott erdőőr.

Szász-Magyaros, 1897. április 1.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  u r !

A természet játéka múlt hó 28-án egy ritka torz 
malacznak birtokába juttatott. Ekkor ugyanis L i n e k  
György erdőszolgám koezája megmalaczozván, tiz ma- 
laczot vetett, melyekből kilencz egészen szépen fej
lődött volt, a tizedik azonban olyan torz, hogy figyel
münket méltán felköltötte. A malacz egészen csupasz 
volt, feje nagyon emlékeztetett a majom fejére, kü
lönösen a szája; az orrot egy kis husdarab képezte 
orrlyukak nélkül, szeme csak egy volt a feje közepén, 
rendes nagyságban, de az egészet egy nagyobb hus

darab borítja, hasonlatos egy kis kolbászkához, mely 
6 cmt. hosszú és 9 mm. átmérőjű s lyukas és ezen 
át szuszogott. A lábak és fülek rendesek, 3 darab foga 
egyenesen kiálló a felső állból, szemöldökén egy pár 
szál szőr van. A torz malacz élve jött a világra s tu
lajdonosa éppen akkor akarta eldobni, midőn őt szol
gálatba hivandó oda értem. Természetes, hogy a ter
mészet ilyetén játéka rögtön fölébresztette figyelmemet 
s a malaczot magamhoz vettem és szeszbe tettem s 
meg van ma is. Szeretném valamelyik múzeumnak 
fölajánlani, de nem tudom, melyiknek s kérek esetleg 
erre nézve útbaigazítást; talán értékesíteni is lehetne. 
(Próbálja meg fölajánlani az állattani múzeumnak 
Budapesten, ha pedig ez nem venné igénybe, adja át 
valamely környékbeli iskolának, mely bizonyosan 
köszönettel fogadja; most két éve magam is adtam 
egy főreáliskolának egy torzmalaczot, melynek egyéb 
abnormitások mellett két szája volt, egy a fej alsó, 
másik annak felső részén. Szerk.)

Ha valaki kiváncsi lenne a torz malaczot meg
tekinteni, szívesen látom magamnál vendégül.

Szívélyes üdvözlettel igaz hive
S y l v e s t e r  Dénes

járási erdőőr.

Különfélék.
H alá l egy g y ú jtó szál m ia tt. Toplec krassó- 

szörénymegyei községben, Sím György és Goleszku 
Dávid gazdaemberek egy szál gyújtó miatt összevesztek 
Csakhamar tettlegességre került a dolog és Sim késével 
nyakba döfte a herkulesi termetű Goleszkut, úgy hogy 
rögtön meghalt.

E lás ta  élve a  fe leségét. Bács-Feketehegy 
községben lelketlen gonosztett nyomára jutotttak a 
csendőrök. Messik János gazda rég ideje rosszul bánt a 
feleségével, bántalmazta, ütötte-verte a fiatal, szép 
asszonyt. Egy nap aztán csend lett Messik házában, nem 
hallották a szomszédok a czivakodást, a férj pedig azt 
beszélte, hogy megszökött a felesége. Jelentést tettek 
azonban a csendőröknek s a vizsgálat során megtalálták 
Messikné holttestét a földbe ásva. A  gonosz ember 
beismerte, hogy élve temette el a feleségét.

N ográd-V arsány  pusztu lása . Nógrád-Varsány 
községben roppant tűzvész pusztított mely a község 
kétharmadrészét elhamvasztotta. A  szakadó esőben még 
szánalmasabb képet ölt a helység leégett, puszta házaival, 
melyeknek vályogfalait az eső is segít lebontani. Az utak 
járhatatlansága miatt az építkezési anyagok szállítása 
csaknem lehetetlen. A  lakosok egy részének egyebe sem 
maradt meg, csak a rajtalévő ruhája; a takarmány, 
élelmi szerek legnagyobb része a tűzben veszett. A 
lakosság összeszorult egymás lakásába; a községi bíró 
más hat családdal az iskolában lakik. A  nyomort még 
emeli, hogy a zord, esős-havas időben tehetlenségre van-
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nak kárhoztatva a lakosok. Az Ínség hírére, mely a gyors 
segélyt követelte, az országos biztosító szövetkezet azonnal 
leküldte három becslőjét s a megállapított kárt ott helyben 
nyomban kifizette, hogy a károsultaknak legyen legalább 
mivel megkezdeniök az urja építkezést. A  tűzvész oko
zójának egy részeges vándort tartanak, a ki mert kidobták 
a korcsmából, bosszúból fölgyujtotta azt s erről terjedt 
el a tűzvész az egész községbe.

A m ostha fiú rém te tte . Makón borzalmas 
rablógyilkosság történt Kecskeméti Eszter magánzónő 
házában. Az egyszerű, szegény asszony tizenhét éves 
szolgálójával lakott kis hajlékában. Ide beállított mostoha 
fia Fazekas Kálmán, aki az édes atyjánál lakott Aradon. 
A fiatal ember keservesen panaszkodott mostohájának, 
hogy súlyosan beteg, nem tudja mitevő legyen, fogadjá 
tehát házába. A  jó asszony megszánta a legényt, szállást 
adott neki s gonosan ápolta. A  ficzkó azonban szimulálta 
betegségét. Hajnal felé, mikor az egész ház lecsendesedett, 
felkelt ágyából, kiment a konyhába, ott mngkereste a 
fejszét s azzal megtámadta a mostoháját, A  fejszecsapás 
a fején találta a szegény asszonyt, kinek kiáltására rémültén 
berohant a cselédleány. Fazekas ezt is leteritette a 
fejszével, majd a szekrényeket kutatta föl. Mindössze 13 
forint 50 krajczárt talált. A  pénzt magához vette, azulán 
áldozatait befektette az egyik ágyba s ezt felgyújtotta 
petróleummal. A  füstre a szomszédok előjöttek, Kecske
métinél cselédjével együtt szerencsére kiszabadíthatták 
a tüzhalálból. Eszméletre azonban nem téríthették őket 
s most is élet és halál között vannak. A  gyilkos el
menekült, a csendőrség most Aradon keresi.

Szem élyi h írek . A szászsebest m. kir. erdő
hivatalnál kinevezve, illetve előléptetve lettek: N e k i- 
fo r  Illés, IV. oszt. m. kir. erdőőr Ill-ad oszt. m. kir. 
erdőőrré; K a l m á r  MenyhértI. oszt. é s B e n d r o f i a n  
illés II. oszt erdőlegények, Miklós  István és P a p p  
János segédőrök IV-ed oszt. erdőőrökké ; A tz b e r ge r 
Antal és S í p o s  Gyula Il-od oszt. erdőlegények I. oszt. 
erdőlegényekké; J á v o r k a  János és K é s z l e r  József 
végzett szakiskolai növendékek és P á s z k u  János volt 
csendőr II. oszt. erdőlegényekké; T a n k o f f e r  István 
és Faur Traján végzett szakiskolai növendékek Ill-ad 
oszt. erdőlegényekké. Gratulálunk!

A m erikaiasan . Chikágónak Rawensvood kül
városában bámulatos építkezési munkát végeztek. Ott 
ugyanis a múlt hét egyik napján, reggeltől éjfélig fel- í 
építettek egy 3000 ülőhelylyel biró, három kandallóval 
fűtött, villamossággal világított templomot. Másnap dél- i  
előtt már beszentelték és átadták rendeltetésének. A j 
hely, a hol a templom épült, pénteken este még üres j 
telek volt. Mikor a rawensvoodi nyárspolgárok másnap j 
reggel kidörzsölték az álmot szemeikből és kitekin
tettek az ablakon, újdonatúj, kész, körülbelül 120 láb 
hosszú templomot pillantottak meg, a melynek ajtai j  
tárva-nyitva állottak a hívők befogadására. Az építési | 
szerződést pénteken Írták alá, az első épületfa csak- [

hamar megérkezett és a villamos huzalokat két mért- 
földnyi távolból hozták oda. Tiz ember megkezdte 
aztán az építést és a mily gyorsan az anyagot oda 
lehetett szállítani, az épitők számát is növelték, mig 
végre már 200 ember dolgozott. Délután 5 órára el
készültek a falak és a tető, úgy, hogy a hölgyek meg
kezdhették a belső díszítést. Pontban éjfélkor, húsz 
órával azután, hogy az alapkövet letették, a sekrestyés 
becsukta az ajtókat és hazament, hogy a felszentelés 
előtt még aludhassék egy kicsit.

A  fe lta lá ló  trag éd iá ja . Régi közmondás, hogy 
addig jár a korsó a kútra, mig eltörik. Szpor Idislav 
krakói mérnök nem igy gondolkozott s bár minden 
találmánya balul ütött ki, ő tovább kísérletezett s egyre 
magasabb régiókba igyekezett, mig aztán most megjárta. 
Egy biztonsági készüléket talált ki cserepesek részére, a 
melylyel úgy dolgozhattak a mei edek cseréptetőn, mint az 
aszfaltjárdán. Berlinben akarta bemutatni nevezetes talál
mányát a sajtó és szakértők jelenlétében, A  tetőre 
szerencsésen jutott fel, de már ott nem volt szerencséje. 
Készüléke kudarczot vallott az első lépésnél s ő két 
emeletnyi magasságból az utcza kövezetére zuhant, a hol 
összetörte magát. Félholt an vitték a kórházba, találmányát 
pedig a lomtárba, peeig egyszer más sikerrel kísérletezett 
Szpor husvétkor Budapesten is bemutatni akarta talál
mányát a tüzoltóparancsnokság palotájában, hogy a 
tetőtüzeknél a tűzoltóság is használatba vegye. Ez a 
bemutatás most természetesen elmarad.

H árom  csontváz. Szenzációs fölfedezés hírét 
jelentik Enyingről a Veszprémmegyei Lapok-nak. Az uj 
telekkönyvi épület építése közben rémes leletre bukkantak 
a kőmivesek; egy bevakolt deszkák által fedett falfülkében 
három porladozó csontvázat leltek, melyek közül kettő 
álló helyzetben volt, egy pedig köztük a földön 
összeroskadva. Rajtuk volt még foszlányokban a ruházat 
zsebeikben elrongyolódott papirosok, a koponyákon pedig 
egész épségben a tollas kalapok,

A  borzalmas lelet egy régi és mind ezideig fői 
nem derített bűntett nyomaira vezet A  telekkönyvi 
építkezés számára megvett régi épület ezelőtt huszonkilenz 
évvel vendéglő és fogadó volt, a tulajdonosa, Kirisits, 
István volt a korcsmáros. Ez időben, 1868 -bán történt; 
hogy rövid időközben először egy vagyonos disznókeres
kedő, majd két tyukász megmagyarázhatatlan módon 
eltűnt s Kirisitset is gyanúba fogták, de mivel nem 
lehetett semmit rábizonyítani, vádat sem emeltek ellene,; 
bár a közvélemény bizonyosra vette hogy a három! 
kereskedő az ő keze által pusztult el. Kirisits ezután még' 
hosszabb ideig élt Enyingen, pár esztendővel ezelőtt 
azonban átköltözködött Lepsénybe, ott tartott korcsmát 
és csak 4— 5 hónapja, hogy meghalt. Egyik testvére 
mészáros Enyingen, a másik pedig korcsmáros Szilas- 
Balháson, mindketten tehetős- jómódú emberek, az utóbbi 
nemrég sabadult ki a börtönből, a hol háláit okozó súlyos 
testi sértés miatt hosszabb ideig ült. Kirisitsnek e testvérei 
a bűntett idejében csapeslogények voltak bátyjuknál..
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V andalizm us egy tem plom ban . Megbot
ránkoztató vandalizmust követett el két suhancz a zágrábi 
Szt-Duh-templomban. Néhány paraszt éjjel a templom 
előtt elhaladva, nagy meglepetéssel vette észre, hogy a 
templomból világosság árad ki. Be akartak menni oda, de 
az ajtó zárva volt. Benéztek a kulcslyukon s meglepetésük 
még nagyobb lett arra, a mit láttak. A  fő-oltár előtt 
teljes papi ornátusban sürgött-lorgott egy fiatal ember, 
az oltár lépcsőjén pedig egy mínistránsnak öltözött su
hancz ült. A  parasztok azonnal felköltötték a sekrestyést, 
a ki azután kinyitotta a templom ajtaját. Mindnyájan 
berohantak a templomba s mikor a suhanczok észrevették 
a veszedelmet, kereket akartak oldani a sekrestyén ke
resztül; az egyik, a ki papi ornátusban volt, meg is 
szökött, a másikat azonban sikerült elfogni. A  templomban 
nagy pusztítást vitt végbe a két gonosztevő. Összetépték 
a zászlókat és imakönyveket, elrontották az orgonát, 
kilyukasztották a szent képeket. Az elfogott suhanczot 
Ladis Josipnak hívják, 22 éves, Borcic községbe való 
földmi vés. Társára és tettük okára vonotkozólag meg
tagadott minden felvilágosítást.

Pályázatok.

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdőtörvény 
37. §-ában előirt minősítésüket, életkorukat, ép és erős 
testalkatukat, különösen jó látó, beszélő és halló képes
ségüket megyei főorvos által bizonyitványnyal, valamint 
a hivatalos magyar nyelv tökéletes bírását igazoló 
hiteles okmányokkal felszerelt és sajátkezüleg irt kér
vényüket 1897. évi junius hó 5-ig ezen erdőgondnok
sághoz nyújtsák be,

Znióváralján (Turóezmegye), 1897. évi április 5-én.
Ki r .  köz a l a p ,  e r d ő g o n d n o k s á g .

Szerkesztői üzenetek .
I s t v á n f i  urnák. Igazsága van, hogy Schauschek György 

főerdőór 1885 évben kapott ezüst érdemkeresztet, ez azonban 
„A fehér holló' föliratu ezikkünk aktualitásából mit sem von le, 
sőt bizonyítók arra nézve, hogy az erdészeti altiszti személy
zetnél úgy vagyunk a kitüntetésekkel, mint a kanalas tót a 
vásárral, ki mikor azt kérdezték, hogy: „no Janó, hogy megy 

,a vásár?” azt felelte: „úgy, mint a betegnél az ervossággal, 
minden óráhán egy kanál!”

V. P. A. urnák T e r e e s e n y .  Kívánságához képest ér
tesítjük, hogy a lap kiadója és felelős szerkesztője munkafel
ügyelő az erdőhivatalnál. A dolgozatra nézve: az év vége és 
kezdetével fölszaporodott teendők miatt egész halom kézirat 
maradt vissza megvizsgálatlanul, úgy hogy a szerkesztő csak a 
tárgyat futhatta át röviden, kérek tehát még egy kis türelmet, 
legközelebb ezeknek is sorát fogjuk ejteni.

245/1897. A nagy-köveresi vallásalap. uradalmi 
jerszegi erdőgondnoksághoz tartozó (240) kettőszáz- 
nogyven frt évi készpénzfizetés, (17) tizenhét ürmt. 
I-ső oszt. kemény dorongfa, (2) kettő khold föld és 
állományszerü legelőilletmény, valamint természetbeni 
lakás élvezetével összekötött szilas-sojmói erdőőri ál
lomás betöltésére pályázat hirdettetik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-cz. 37. §-ában követelt szakképzettségüket, a köz
alapok szolgálatába újonnan belépni kívánok pedig 
ezenkívül erős, ép testalkatukat, különösen jó látó-, 
beszélő- és halloképességüket megyei főorvos vagy 
honvédorvos által kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes, a román nyelvnek a szolgálatban megkívánt 
szóval való bírását igazoló okmányokkal felszerelt, 
sajátkezüleg irt kérvényüket folyó évi junius hó el
sejéig az alulírott erdőgondnokságnál (ph. Jerszeg 
Krassó-Szöi’ény megye) nyújtsák be.

Jerszegen, 1897. évi április hó 1-én.
M. kir.  k ö z a l a p ,  e r d ő g o n d n o k s á g .

382/1897 sz. A nagyméltóságu vallás- és közok
tatásügyi magy. kir. ministerium folyó évi márczius 
hó 30-án 19.970-ik számú magas rendelete folytán 
alulírott erdőgondnokságnál egy e r d ő ő r i  állomásra 
ezennel pályázat nyittatik.

Járandóság 240 forint évi fizetés, 48 forint lak
bér, 2 kát. hold föld, 17 ürköbméter kemény dorongfa 
és szabályszerű legeltetés élvezete.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Pofthradszky Em il.
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K ö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  K ö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztító gépekkel.
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Erdei fenyő (Pinus sylvestris) —  — 75—80 2 0 0 ,— 10,50 2 ,2 0 Hamvas égerfa (Alnus incana) —  — 1 0 0 .— 6 ,2 0 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca)—  — 75—80 230,— 1 2 ,— 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) hb 30,— 2 ,— — ,40
Vörös fenyő (Pinus larix) —  — — 40—50 1 0 0 ,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — 40— 2,50 — ,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) —  — 80—85 140.— 7.50 1 ,2 0 Mezei juhar [Acer campestris] — — ö 40,— 2,50 — ,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3 . - — ,60 Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 40,— 2,50 — ,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25.80 5,50 Nyírfa (Betula alba) —  —  —  — rd 2 0 ,— 1,50 —  ,30
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) — — 4 0 ,- 2,50 — ,50 Körisfa (Fraxcinus exeelsior) —  — d 2 5 , - 1,75 — ,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 , - Erdei bükk (Fagus Silvatica) —  — ■SS 32,— 2,50 — ,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) —  — 70 350,— 18,50 4,— Szil mezei (Ulmus campestris —

<D 40,— 2,50 — ,50
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450,— 24,— 5 , - Csere galagonya(Crataegus acyacantha) 2 0 , - 1 - — ,30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250,— 1 4 - 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) o 30,— 2 ,— — ,40
Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 1 8 ,- Seprő jeneszter (Spartium scoparium) u 50,— 3,30 — ,60
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — — 2 0 , - Amerikai vörös tölgy (Quercus rabra) ■4-» 4 0 , - 2,80 — ,50

II. Lombfa-magvak.
Akáczfa (Robinia pseudo aeatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glntinosa) —

35 — 
5 0 ,-

2,25
3,—

— ,45 
— ,60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gloditschia háromtöv (— triacanthos)

* o

©

IS
7 5 ,-
7 0 ,-

180,—
30.—

4,30
4,—
9,50
2 ,—

~ ,80 
— ,75 

2,4 j

Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6 , - 1 , — »

Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 
Összes magvaim uj, szárazminőségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvónyszabta erdészeti csira- 

képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltó ság u  fö ldm ivelesügy i m. M r. M in is te riu m n ak  1894 évi augu sz tu s
hó 11-én k e lt  m agas in tézkedésével,

caégünli njolag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre '
megrendelhetők.

P O L G Á R I  üF L T T X M lXSL r ^ = = = = z =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések  k ivá ló  figyelem m el eszközöltetnek.
Ó vakodjék m in d en k i oly czégektől, m elyek  olcsóbb a já n la tta l  a k a rják  

rég i vevő inket fé lreveze tn i
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő ÍDtózete.
0  Ó esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

buto Utcza d .  bzervitater sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  János  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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' ZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Tavaszi munka
Itt a tavasz, ébresztő csókja érinti a 

természetet. E csókban bűvös erő lakik, mert 
leheletétől minden éledni kezd, mit a tél fagya 
tétlen zsibadságba dermesztett: fű, fa, állat; 
még az ember is, a teremtés remeke, a 
nyughatatlan lelkes-állat gyorsabb tevékeny
ségre ösztönző lüktetést érez ereiben. Az izmok 
mintha rugalmasabbak volnának s az ész üdébb, 
fogékonyabb.

Itt a tavasz! . . . A téli nyugalmat munka 
váltja fel s ki-ki saját célja s rendeltetése 
szerint igyekszik azt a legjobban végezni. Ez 
időpontba esik as erdészet legfontosabb és 
legnagyobb elméleti s gyakorlati szakavatott-

ságot igénylő tevékenysége: az erdősítés.
A meglévőt gondozni, különösen azt 

céljainkra felhasználni könnyű dolog, mihez 
majdnem mindenki, rövid gyakorlat után, 
érthet, csak egy kis akarata legyen; de vala
mit előteremteni már sokkal nagyobb művészet. 
Ha ez áll egyébre, az erdő előteremtésére 
kétszeresen áll: mert itt a természetes akadá
lyokon kivül a százados gondatlanság bűnei 
ellen küzdve kell azt — hogy úgy mondjuk — 
elővarázsolni.

Az erdőpusztitás matusálemi korához képest 
az erdö-telepités és nevelés még csak zsenge 
gyermekkorát éli; a nagy óriással szemben 
csak kitartó türelemmel verejtékesmunka. után, 
évenkint egy-egy lépést haladva lehet tért

t A r c e í a .
------- -505----------

I s t e n  v e l e d !
— Egy megboldogult barátomnak emlékére. —

A nagy kaszás nem pihen, nem válogat: öreg, 
ifjú, gyermek egyaránt porba hullanak előtte; király 
vagy koldus: mindegy az neki.

Egyedül ő osztja az igazságot osztatlan és pártat
lan ; egyedül ő nem ösmeri maga fölött a mai kor is
tenét, a pénzt; Nem ösmeri a szülők, testvérek, barátok 
fájdalmát; nem a szentimentálisak sóhajait: kímélet
lenül tarolja kiszemelt áldozatait.

Egy ifjú élettel vagyunk kevesebben ismét: 
P a u l i n e r  J ó z s e f  erdőőri szakiskolát végzett, szak
vizsgázott erdő altisztet ragadta ki soraink közül a 
halál. Az alig 21 éves ifjú teljes egy éven át tartó 
sorvasztó kór után fejezte be földi pálya futását, 
melyet még alig kezdett meg s eltemettük őt f. évi 
márezius hó 27-én délután négy órakor.

Jó szülei egyetlen fiú gyermekükben minden re
ményüket vesztették el vele, kedves nővére egyetlen 
testvérét siratja.

A zuhogó zápor daczára óriási néptömeg kisérte 
a máramaros-szigeti római katholikus temetőbe a ked
ves halottat, kinek óhaja szerint sírjánál az akna- 
szlatinai sóvágó banda és a szigeti czigány zenekar 
játszott. A megboldogult maga is értett a zenéhez és 
többféle hangszeren elég ügyesen játszott.

Sírjánál a következő emlékbeszédet mondtam:
„Futó, kialvó csillagok, ha látlak, mindig búsulok, 

mert kialvó fényetek megannyi édes álmom: alig volt, 
már is el veszett." Futó kialvó csillag voltál te is 
kedves jó barátom, mint az ég ívén megjelenő meteor, 
alig ragyogtál, már is letűntél; kiragadt körünkből a 
rideg halál.

Három lusztrummal ez előtt mint gyermekek 
együtt játszottunk, ki képzelte akkor, hogy ma gyász
beszédet tartok itt? . . .
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hódítani, nem hiába tehát, ha büszke az az 
erdőaltiszt, ki e feladat megoldásán fáradozik 
s annak tántorithatlan védő-őre. Ha most elis
merés nélkül, lenézve, a névtelenség homályá
ban küzd is , de eljő az idő, midőn az emberi 
igyekezet diadalmasan fogja az erdőpusztitás 
romján, az erdőteremtés alkotása fölébe tűzni 
a eserleveles címert hordó lobogót, akkor az 
utókor hálás tisztelettel fog megemlékezni, 
azon névtelen harczosokról, kik annak a dia
dalmi zászlónak esküdtek hűséget.

Ha a tapasztalati téren nem volnék kezdő, 
talán gyakrabban keresném fel tisztelt Szer
kesztő úr engedelmével kedves lapunk hasáb
jait, mit hazánk erdőaltisztikarának azon tagjai, 
kik évtizedes pályájuk gyakorlatából merítve 
könnyen tehetnének s ha nem teszik, vagy 
legalább nem oly gyakran teszik, mint kívá
natos volna, szabad legyen nekem mint kez
dőnek egyet-mást elmondani; előre kérve az 
elnézést, ha a czélon túl, vagy innen lőnék.

Ez úttal csak röviden, általánosságban 
óhajtom említeni azon irányt, mely az erdőgond
nokságnál, hol mint erdölegény vagyok alkal
mazva, az erdősítésnél vezérfonalul szolgál.

A gondnokság 30 ezer kát. hold területé
ből évenként felújításra 440 hold van az üzem
terv szerint előirányozva, melyhez hozzászámítva 
a pótlandó területet, átlag 60—80 holdat,

A gyermekkori pajzán évek bohóságai igaz el
mosódtak lelkem előtt; eltűntek azok, mint röpke ál
mok ; de élénk emlékemben él a közelmúlt, a küzdelem 
az élet lépcsőin.

Mint gyermekek váltunk el egymástól s mint fel
nőtt ifjak kerültünk össze ismét ott, a liol jövőnket 
megalapítani reméltük.

Együtt küzdöttünk, együtt harczoltunk egy czélért: 
hogy az erdőkultura harezosaivá váljunk. Ki képeztük 
magunkat szakunk terén és még sem lehettünk az er
dőkultura harezosai.

Engem a sors, téged a halál szakított el pályád
tól ; én új pályára léptem, te itt hagytad e tövises, 
rögös, tüskés és györőngyös pályát, hogy a mennyor
szággal cseréld föl e siralom völgyet.

Terajtad nem érvényesült Péter apostol ama mon
dása, hogy „a halál úgy jön el allattomban, mint a 
tolvaj s akkor, mikor a legkevésbé sem reméled."

Te el voltál készülve e napra.

összesen 500—520 holdon történik erdősítés. A 
szükséges csemete 28, részben állandó, részben 
ideiglenes csemete kertben neveltetik, melyek 
özszes területe 15.870 Qm . és 5 millió 200 ezer 
csemete neveltetik bennök; még pedig mintegy 
4 millió lúcz-, fél millió jegenyefenyő és végre 
a vörös-, erdei-, fekete- és havasi fenyőből 
700 ezer darab.

Az erdősítés majdnem kizárólag csak a két 
előbbi fanemmel történik, mert erdei-, fekete- 
stb. fenyőfajokból csak alárendelt mennyiség 
kerül ültetés alá, mivel azok a kopárterületek 
erdősitérée adományoztalak.

A lúczfenyőmag házilag termeltetik, ter
mészetes melegre berendezett egyszerű mag- 
pergetőn, a jegenyefenyő Zzarnóczáról, a többi 
magvak Körmendről szereztetnek be. A vetést 
megelőzőleg a magvak „Steiner-féle“ csíráztató 
készülékkel vizsgáltatnak meg, összehasonlítás 
végett tüzpróba, sőt meleggel fokozott vetés és 
áztatási próba is tétetik.

A magvak csiraképessége, a jegenyét ki
véve, a múlt évben valamennyi magnál nagyon 
jó volt.

A jegenye fenyő mag kívánt mértéken aluli 
csiraképessége, de a rövid ideig tartó csira
képesség miatt még az érési év őszén kény
telenjeit vetés következtében a következő ta
vasszal, a nedvdús húsos-szárú, zsenge kis

Téged a költők és boldogtalan szerelmesek közös 
betegsége vitt a sirba, ragadt ki körünkből.

Nem fogom én reád, hogy költő vagy boldogtalan 
szerelmes voltál, nem a te hibád, sem a szüléidé, hogy 
ily korán dőlt ki élted fája. A sors, a végzet ellen 
tenni nem lehet; a ki születik, annak meg kell halni, 
ez nem theória, nem filozofálás, de örök igazság.

Jó szülők, jó testvér és kedves barátok, ne sír
jatok! nem halt ő meg! Él örökké, él emlékünkben, 
ápolva a kegyeletnek égi tüzétől.

Él ő, szelleme, emléke közöttünk fog lebegni s 
vajha oly tisztán, szeplőtelen lélekkel fejezhetnék be 
mi is a vándor életet, mint ő, hogy újból találkoz
hassunk vele.

A mint itt állunk sírod körül, elfogult szívvel, 
könytelt szemekkel, reá gondolva a halandó létre, úgy 
tűnik föl előttünk, hogy annak a rövid életnek sok-sok 
szenvedését korántsem kárpótolja az a pár boldog óra, 
a mit olykor átélünk és akkor azt hisszük, hogy bol
dogabb vagy te, lerázva a földi salakot, hiszen örökös
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csemetéknek fagytól való pusztulása érzékeny 
hiányt okoz e fanemben.

Pedig a jegenye egyik legnélktilőzhetlenebb 
csemetéje e gondnokságnak, mert erdeinek ural
kodó faneme a lucz lévén (0-90—0’95 elegy- 
arányban bükkel és jegenyével) e fa csekély 
gyökérzete és a gondnokság a veszélyes szelek
nek különösen kitett fekvése miatt, gyakori és 
nagyterjedelmü széltöréseknek szokott szinhelye 
lenni. így például 1868-ban 4000 kát. holdon, 
1885-ben 500 holdon, tiszta luczfenyvesben tett 
óriási kárt.Ezt ellensúlyozandó, az erdősítések0‘6 
lúcz és 0*4 jegenye elegy arányával czéloztatnak.

A csemete kertek bevetése, kivéve a jege- 
fenyőt, tavasszal történik a „Fekete“-féle toló- 
kás magvetővel, mely gép a hasonlóczélu, 
különféle rendszerű és legtöbbnyire külföldi 
gyártmányokkal, czélszerüség tekintetében ver
senyez, sőt azokat túl szárnyalja. E gép kezelése 
könnyű, két munkást foglalkoztat, s kivéve a 
havasi- és jegenyefenyő magvát, valamennyi 
fenyömag és ezekhez hasonló nagyságú magvak 
vetéséhez alkalmas. A vetéssel egyidejűleg a 
csemete ágyakba, a magbefogadására hornyot 
nyom, sőt a mint értesültem, az újabb javított 
rendszer a mag betakarására földet is szór; az itt 
használtaknál ez kézi erővel történik. A jegenye 
és havasi fenyő magnak való hornyokhoz egy 
horony vonó vasgereblye használtad k.

béke és nyugatommal cserélted föl a kétes jövőt.
Valamikor én is azt mondtam:

De szeretnék ott pihenni 
Mélyen lent, a tőid alatt;
Hol nem kell majd keseregni,
Hová a zaj át nem hat.
Én előttem szép a sirdomb,
Koszorúja, virága;
Szomorú fűz, szomorú lomb 
A hallottnak fejfája.
Óh engemet gyötör a vágy 
Ott érezni magamat;
Úgy is unott ez a világ,
De jó vén’ a föld alatt!

De ha rágondolok, hogy a pessimisták aggódó 
világfájdalom — sóhajai csak bánatot, szomorúságot, 
tragödiákat és drámákat szültek eddig s ha rágondolok 
arra hogy az embernek embertársaival és önmagával 
szemben kötelezettségei vannak, melyek elől kitérni 
nem lehet, nem szabad, akkor igazat kell adnom

A csemete kertek gyomlálása és a gondozás 
egyébb munkálata megbízható embereknek átal- 
jába van adva.

Ősszel az évi vetés sorközei mohával jó 
szorosan kitömetnek s ekkor a jegenyéről, a 
nyáron át fenyőgalyakból állított árnyékolók is 
eltávolitattnak.

A csemetekertekben az állatok közül csak 
a szarvasvad tesz kárt, de a legnagyobb ellenség 
a fagy, különösen a felfagyás. Ez utóbbiból 
támadható kár ellen a kerületi erdőgondnok úr 
módszere szerint készült egy villa alakú, vonható 
vaskeretben forgó 50 kilogr. súlyú fahengerrel 
igen sikeres a védekezés.

Az erdősítés kizárólag ültetés által tör
ténik, még pedig tavaszszal. Őszi ültetésre itt 
nincs szükség, habár mint magas hegységben 
a tavaszi ültetés ideje csak április végén, 
május elején következhet be, mert addig az 
erdősítendő területek hóval vannak borítva és 
már május végével a csemetekertekben a 
csemeték rügyei fakadni kezdenek, tehát e 
rövid idő nem volna elegendő az évenként 
teljesítendő munka elvégzésére; mégis ta
vasszal megy végbe az, mert mihelyt az idő 
megengedi, a csemete kertekben az ültetéshez 
kívánt csemeték ki lesznek véve és ugyan 
csak az említett erdőgondnok ur módszere 
szerint az erdősítendő területek közelében fekvő

Madáchnak „Az ember tragödiája” czimü nagy mű 
szerzőjének, midőn müvében az Istenség által azt mon
datja: mondottam ember, hogy küzdj és bízva bizzál. 
És akkor az az eszme érlelődik meg bennem, hogy 
itt, sírod mellett állva, mielőtt szavaimat bezárnám, 
kérjem jó szüléidét, jó testvéredet, hogy a te halálod 
ne vegye el életkedvüket; ne szomorkodjanak, ne 
hasson bénitólag reájuk e tagadhatatlan nagy csapás, 
— hanem inkább kérjük az egek urát, hogy adjon 
neked örök nyugodalmat.-------—

Virrasszon a kegyelet, áldás és béke lengjen hült 
tetemed felett.

Isten veled! K u l c s á r P á l .

Távolságok a világegyetemben.
Az emberi fantáziának valószínűleg soha sem 

fog sikerülni, hogy világos képet alkosson magának a 
menybolt távolságairól.
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álló-erdőben a gyökereknek megfelelő mélyre 
ásott árkokba tétetnek; sőt az árnyék fokozása 
végett, fölibök fenyőgalyakból fedélszerü ta
karó állittatik. Ezen eljárással a csemeték te
nyészetének megindulása, a fogamzási képesség 
teljes veszélyeztetése nélkül annyira késleltet
hető, hogy még egész junius hó folyamán lehet 
velők erdősiteni.

Az ültetés 350—400 munkással, 50 kr. át
lagos napibér mellett, állandó felügyelet alatt 
történik. Az erősebb munkások egymástól két 
lépés távolságban sorba állva, minden két-két 
lépésre irtókapával jószélesen és mélyre művelt 
gödröket készítenek és utánok a gyengébb mun
kásokból egy - egy, két gödörkészitő után ültet. 
A csemetét háti kosárban külön munkás hozza 
s az ültetőknek azt kisebb mennyiségben, ned
vesített mohával bélelt kis kézi kosarakba osztja. 
Hol a talajviszonyok kívánják, külön munkás 
még földet is hord.

Megemlítve még, hogy egy kát. hold átlagos 
költsége az erdősítés és csemete neveléssel 
együtt évenként 6  frt 50 krt. tesz ki, bocsánatot 
kérek a kedves olvasótól türelméért, hogy kis 
dolgozatomat szives volt elolvasni.

Nem vélem, hogy felesleges munkát végez
tem, mert igénytelen porszemekből tömörödik a 
szikla; én is tehát talán kissé szerénytelenül, de 
jogosan tartok számot egy ilyen igénytelen por-

A bolygóknál csak milliókkal, tehát a legcsekélyebb 
távolságokkal számolunk, de már ezek is messze 
túlhaladják az emberi képzelő tehetséget, mert alig van 
ember a világon, a ki egy millió mértföldről fogalmat 
tudna magának alkotni. De a képzelet megtagadja a 
a szolgálatot, a mikor oly számokról van szó a melyek 
az állócsillagok távolságára vonatkoznak.

A hozzánk legközelebb eső álló csillag a Centaurus 
Alfája, azaz az Alfa csillag a Centaurus csillagképben 
a déli menyboltozaton. Ez a nap tőlünk 5.511.000.000.000 
mértíöld távolságra van. Hogyha földünket ezzel a 
csillaggal kötnék össze, úgy az a gözkoesi, a mely 
óránként tizenkét mértföldnyi utat tesz meg, 52,640.000 
esztendő múlva jutna el tőlünk ebhez a csilaghoz.

Még messzebb van tőlünk a Szirius. A földtől 
való távolsága 21.2 billió mértföld, fénysugara csak 16.9 
év múlva jut el hozzánk. Az Arkturus, a mely most 
csak esti tiz óra tájban emelkedik föl az északkeleti 
égboltozaton, 32-3 billió mértföldnyire van tőlünk; 
fénysugara csak 25.6 év alatt bírja azt az utat megtenni.

szem szerepére, melyből erős hitem szerint idő 
múltával elő áll a sziklaalap és rajta felépül a 
diadal-mű, a cserleveles lobogóval.

I s t vá nf i .

Megmozdult a föld.
Erdélyben a nagyhét alatt olyan katasztrófa tör

tént, mely önkénytelenül is a diluvium és alluvium 
átalakulásokban gazdag' korszakát juttatja eszünkbe, 
mikor egy éjszaka alatt a föld mélyében dúló forra
dalom majd szigeteket tüntetett el, majd hatalmas 
hegycsúcsokat emelt felszínre, vagy kietlen pusztaságu 
tengert varázsolt oda, hol még alkonyaikor a lenyugvó 
nap fénye ma már ösmeretlen növényóriások levelein 
reszkető harmat fényében tört meg.

Da n k  kolozsmegyei községet érte a veszedelem, 
melynek nagyságát növeli az a körülmény, hogy nem 
lehetett ellene védekezni. A községet éjszak felől 
egy hegylánczolat övezi, melynek mélyében kőszén
bányák vannak, lankáit pedig porhanyó termőföld 
borítja. Ez a földréteg közel kétszázholdnyi területen 
14-én reggel egyszerre csak megindult lefele a mere
deken, egyre csúszva. A falu népe rémülten látta 
eddigi táplálóját, az édes anyaföldet dúló ellenség 
gyanánt föltámadni. 8 a földréteg föltartóztatlanul 
közeledett egyre gyorsabban, különösen a falu észak- 
nyugati részét fenyegetve, melynek népe az eddig 
talán még csak meséből ismert földindulás elől fej
vesztve menekült. A lejtőről lecsúszott föld ezalatt 
elérte a falu északnyugati részét s a szó szoros értel
mében elkezdte tolni maga előtt, mivel a már leért 
földréteget az utána jövő csúsztatta tovább. Az első

A sarki csillagot, a melyet bizonyára mindenki 
ismer, 54 billió mérföldnyi távolság választja el tőlünk; 
innen a fénysugár csak 42'75 esztedő múlva jut el hoz
zánk. A pompás fényben tündöklő Kapella távolsága 
89‘2 billió mértföld; a fénye csak 70.6 év múlva teszi 
meg ezt az utat. A Liva Végája, a mely most a északi 
horizont vizén áll, 120 billió mértföld távolságra van 
tőlünk ; fénysugara, jóllehet masodpercenkint 40.000 
mértföldnyi utat tesz meg, csak 95 év múlva érkezik 
földünkre.

Ezek után bizonyára senki sem fogja megérteni, mikor 
a csillagászok azt mondják, hogy az egyik vagy másik 
csillag 5 vagy 120 billió mérföldnyire van tőlünk. Hogy 
azonban a mértföldekben való távolság kíszámitásánál 
ne kelljen túlságosan nagy számokkal bajlódnunk, a 
tudósok az álló csillagok távolságainak kiszámításánál 
és megállapításánál a dolgot jelentékenyen egyszerű
sítették és nem csak naptávolságokat (egy naptávolság 
húsz millió mértföldnek felel meg), hanem fényesz- 

j tendőket is vettek mértékegységül.
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két ház és több gazdasági épület azonnal összedőlt, 
az utánok következő részt pedig valósággal fölforgatta 
a mozgó föld. A templomot rendes helyéről egy 
méternyire taszította tovább keletről nyugat felé, a 
keleti oldalát íélméternyire fölemelte, az ellenkező ol
dalát pedig lesülyesztette, úgy, hogy most az egész 
épület hasonló a híres pizai toronyhoz: ferdén áll. 
Bent a templom hajójában a padló fölemelkedett, szét- 
bomlott s alóla a föld majd egy ölnyire, mint egy 
óriás czipó, kipuposodott. A templom természetesen 
düledezik, halálos veszedelem megközelíteni. Hasonlóan 
történt ez több lakóházban is, melyeket szintén föl
forgatott a földcsuszamlás, jobbra - balra döntögetve 
őket, belsejükben szintén fölgyürte a „földczipót", vagy 
egy méternyire alásülyesztette a padlózatot.

Az utezákon is ott a veszedelem szomorú képe. 
Lépten-nyomon tátongó repedések támadtak, néhol 
pedig ölnyi mélységű tavak, melyekben zavaros viz 
hullámzik. A repedések egyik széle rendesen közel 
egy méterrel alacsonyabban fekszik, mint a másik, sőt 
van köztük olyan is. melynél 15—20 méternyi mélység 
mellett az egyik part tiz méterrel van alacsonyabban, 
mint a másik. A közlekedés még gyalog is vesze
delemmel jár, kocsin vagy lóháton pedig éppenséggel 
lehetetlen. A községen egy patak folyik keresztül. 
Ennek a medrét néhol a partokkal egy vonalba emelte 
a földcsuszás, sőt több helyen még magasabbra is, 
holott a patak feneke azelőtt egy ölnyire feküdt az 
utcza színe alatt. A patak vize most nem folyhatván 
le, két - három öl mélységű tavakban gyűlt össze a 
faluban.

Künn a határban a pusztulásnak nem kevésbbé 
tragikus a képe. Az üde pázsit, a bimbózni készülő 
vadvirágok, a fakadó őszi vetés semmivé lett, a puszta

Minthogy ugyanis a fénysugár egy év alatt körül
belül másfél billió mértföldnyi utat tesz meg, röviden 
azt mondják, hogy például a Centaurus Alfája ötödfél 
fénysugár távolságban van tőllünk. A Szirius tehát 16.9, 
az Arkturus 25.6, a sarki csillag 42.75. a Kapella 70.6 
és a Véga 95 fényesztendő távolságra esik a földtől. 
Természetes azonban, hogy az égi testek távolságát 
még igy sem bírjuk fölfogni.

De menjünk tovább.
A tejutnak legvégső határáról oly csillagok 

kandikálnak le ránk, a melyek tőlünk 6—7000 fény
esztendő távolságban vannak.

Képzeljünk ott egy világtestet, a melyet 6500 
fényesztendő távolság választ el tőlünk. Ez azt jelenti, 
hogy a fénysugárnak 6500 esztendőre van szüksége, á 
mig erről a csillagról hozzánk eljut, vagy más szavakkal 
ez a csillag 8.325,504.000,000.000 mértföld távolságban 
van tőlünk. A tejútrendszernek azok a legutolsó csil
lagai azonban, a melyeknek a mi bolygó világunk rend
kívüli parányi része, még nem legvégső világtestei az

kietlen földön itt-ott látszik egy-két derékben ketté 
tört, tövestül kicsavart rügyező, virágzó fa, mintha a 
vihar után csöndesülő tenger hullámai közül bukkanna 
ki egy-egy eltört árbocz, szélvésztől megszaggatott, 
iszaptól szinétvesztett lobogójával. Száz és száz föld
művelő ember egy évi szorgalmának gyümölcse, — a 
mi pedig az ő mindennapi kenyerük, — ment itt 
tönkre. Szinte megmüvelhetetleneknek látszanak a 
szántóföldek és kertek ezen a területen.

Hogy mi idézte elő a katasztrófát, valamint azt 
is, hogy van-e áldozata, még nem lehet bizonyosan 
tudni. Mondják, hogy a tartós tavaszi esőzésben kell 
keresni az eredeti okot. A vidék földje ugyanis két 
rétegből áll, a termőföld alatt — mely beiszsza és át
ereszti magán a vizet — szürke szinü, zsirostapintatu 
agyagréteg vonul végig. A nagy mennyiségben átszivár
góit viz föláztatta és csúszóssá tette ennek az agyag
nak a fölszinét, minek következtében a felső földréteg 
csúszni kezdett rajta, lefelé a hegy lejtőjén.

„Bp. H.“

LEVELEZÉS.
Rajecz (Trencsén m.), 1897 évi április hó 21-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !

A mellékelt fölhívást oly kéréssel küldöm meg, 
hogy azt becses lapjában közzétenni szíveskedjék. 
Egyben kérem a szerkesztői üzenetekben arról értesí
teni, hogy a lap hány példányban jelenik meg s hogy 
esetleg nem lesz - e szükség a felhívást külön is ki
nyomatni és igy szétküldeni az érdekelteknek ?

univerzumnak. Egy tipusrendszer követi a másikat. És 
mikor mi emberek a mi véges elménkkel mind maga
sabbra emelkedünk fői a világegyetemben és mind 
mélyebbre hatolunk az univerzumba és azt hisszük, 
hogy végre elértük az utolsó, a legvégső tejútrend
szert — aztán mi következik? Mindenesetre valami, 
mert a semmi elképzelhetetlen.

Itt nincs se kezdet, se vég. Mindenütt a vég
telenség tátong élénk.

Az ember bámul, csodálkozik, de a csodát nem 
tudja megérteni.

ADOMÁK
A czigány borotváltatása közben nagyokat szisz- 

szén és emelkedik a széken: „Miből van azs a borotva 
nistálom ?“ Kérdi savanyu ábrázattal.

„Aczélból czigány, miből lenne másból!" felelt a 
borbély.

„Gondoltam hogy abból van, mert ugyancsak 
sikrázsik a szemem tülle!“
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Fölhívás
az állami kezelés alá vett erdőknél alkalmazott kerületi 

és községi erdőőrökhöz.
Tisztelt collegük! A Trencsén vármegyében al

kalmazott kerületi és községi erdőőrök f. évi márczius 
hó 28-án Zsolnán javaslatomra összegyűltek, a hol 
sanyarú és tarthatatlan helyzetünk ecsetelése után a 
következő rövid tartalmú jegyzőkönyv vétetett föl; 
ugyanis:

„Tisztelt collegáinkat államosításunk és az ezzel 
járó fizetés rendezés kieszközlése végett hason eljárásra 
fölhívjuk és később az általunk kijelölendő helyen és 
időben minden egyes vármegye kiküldöttei összejövetelre 
egybegyülendünk s igy együtt vállvetve jogos és to
vábbi halogatást nem tűrő kérvényünket a szolgálati 
útnak betartásával a megyei közig, erdészeti bizottság 
utján a magas kormány elé felterjesszük s egyben 
közülünk is egy bizottság megbizatnék, hogy sze
mélyesen egy memorandumot a szakministernek kezébe 
letegyen s ügyünk támogatását az országos erdészeti 
egyesület főbb tisztviselőinél kikérje.*

Tisztelt collegük! Nem szükséges — úgy hiszem 
— hogy én itt sanyarú helyzetünket fejtegessem, 
nézetem szerint ez mindenki előtt eléggé ismeretes. 
Bármely szakmához tartozó alkalmazottakról gondos
kodva van, illetve nyugdijképesek; az erdőtörvény 17 §-a 
alá tartozó, hason minősitvénnyel biró collegáink szintén 
nyngdijképesek, rendszeres fizetési módozattal.

Már pedig mondhatni uraim, hogy mi még ki
merítőbb szolgálatot teljesítünk (némelyikünknek 30 köz
sége s ugyanannyi erdőbirtoka van felügyelete alá 
helyezve) s ugyanazon törvényes minősítéssel bírunk, 
ennek daczára a törvényhozás a lehető legnagyobb 
szükkeblüséggel járt el irányunkban, mert mi vagyunk 
azok, kik teljesen elhagyatva állunk s ha egyszer vég
kimerülés folytán a szolgálatra alkalmatlanokká válunk, 
egyszerűen elbocsáttatunk, uj pályázat lesz kiírva s 
ennek utján állásunk mással betöltve, mi pedig mehetünk 
világgá, mert ki fogadna be még akkor szolgálatba? 
bizonyára senki! Röviden szólva mi csak addig vagyunk, 
mig a szolgálatot bírjuk, ha erre képtelennekké leszünk, 
megszűntünk létezni.

Tisztelt collegük! Hasson át mindnyájunkat eddigi 
tarthatatlan helyzetünk s nyomorunk aggasztó tudata! 
Tömörüljünk saját, de különösen családunk jólétének 
előmozditására s jövőjének biztosítására! Ne várjuk 
azt, mig a törvényhozás fog valamikor minket államo
sítani, mert ha erre várunk s azt magunk nem siet
tetjük, nem egyikünkre talán már későn is lesz s a 
mostani helyzetünkben hátrahagyott családjainkat a leg
nagyobb ínség és nyomor fenyegeti.

Ne halogassuk tovább a mozgalmat, mert annak 
itt az ideje s ha vállvetve fogunk a dologhoz, jogos 
kérelmünket talán siker fogja koronázni.

Azok, kik a mozgalomhoz csatlakozni óhajtanak, 
s lesznek e olyanok, kik azt nem tennék? szívesked
jenek nálam részvétüket bejelenteni, esetleg javaslataikat 
közölni.

Bajtársai üdvözlettel
B e d e  K á r o l y

községi erdöör, mint a megtartott értekezlet elnöke.

Különfélék.
Kérelem. A hónap végével újból fölkérjük ama 

tisztelt olvasóinkat, kik hátralékaikat még be nem 
küldték, vagy pedig lejárt előfizetéseiket meg nem 
újították, hogy ezt a jövő hó elejével megtenni szíves
kedjenek. Újabb időben szórványosan előfordult több 
olyan eset, hogy egyes lappéldányok „czimzett is
meretlen* vagy czimzett eltávozott* jelzéssel érkeztek 
vissza, pedig tudakozásunkra megbizonyosodtunk, hogy 
az illető nem csak hogy nem ismeretlen és el nem utazott, 
de régi helyén vigan éli világát s jót nevet magába, 
hogy a szerkesztőt sikerült kijátszania s megtakarítani 
a tartozásban volt előfizetési dijat. Mi a lapot senkire 
sem akarjuk reá erőszakolni, mert még menyországba 
sem húzzák az embert hajánál fogva s igy teljesen 
elég, ha valaki annyit jegyez a czimszalagra, hogy azt 
nem fogadja el s biztos lehet felőle, hogy nevét a 
nyilvántartásból törülni fogjuk; természetes, hogy 
örömünkre szolgálna ilyenkor, ha egyúttal a hátralékot 
is mint kifizetettet törölhetnék s nem kellene azt az 
eddig már sok száz forintra fölszaporodott szaporítá
sára Írni.

Szem élyi hírek. Az ungvári m. kir. főerdő- 
hivatal kerületében a következő altisztek lettek ki
nevezve illetve előléptetve: IV. oszt. erdőőrökké:
Ptacsek János és Havasi Illés, I. oszt. m. kir. erdő
legények, Matyóka Mihály munkafelvigyázó és Sznoha 
Vilmos m. kir. pályafenntartási felvigyázó. I. oszt. er
dőlegényekké : Sztanek Gyula II. oszt. m. kir. erdő
legény és Nyiredi János I. oszt. erdőszolga. II. oszt. 
erdőlegényekké: Choma Pál és Janoviczky János
III. oszt. m. kir. erdőlegények; Böszörményi Dániel
III. oszt. m. kir. erdőlegény ezen állásában véglegesit- 
tetett. Gratulálunk!

V izbefult erdöör. A szászsebesi m. kir. er
dőhivatal szászvárosi erdőgondnokságában alkalmazott 
Filimoneszk János I. oszt. m. kir. erdőőr folyó hó 6-án 
vízbe fűlt. A szerencsétlent végzete szolgálat tel
jesítése közben érte utói; a sok esőzés folytán a máskor 
sekély patak vize annyira földuzzadt, hogy a hullámok 
őt egy átjáróról lesodorták s menthetlenül magukkal 
ragadták. Nyugodjék békével!

Embervért szomjazott. Az arradmegyei Kerles 
község mellet Argyelán Minu és Kofán Vaszilie oláh 
parasztokat, a mint részeg állapotban, öntudatlanul hevertek

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 239

az országút mellett, egy csavargó megtámadta, eló'bb 
féíholtra verte ó'ket, majd aztán baltával ejtett rajtuk 
életveszélyes sérüléseket. A  merénylő' csavargót kinyo
mozták Poczklán András nevű rovott ember személyében. 
A  gonosztevő töredelmes vallomást tett s elmondta, 
hogy az önmagukkal tehetlen parasztok látása dühösitette 
öt. Embervért akart látni s állítása szerint pusztán csak 
azért támadt reájuk.

E gy am erikai szerkesztő öngyilkossága.
Madridi lapok jelentik, hogy egy délamerikai nagy spanyol 
újság szerkesztője agyonlőtte magát, mert már nem bírta 
elviselni azokat a kellemetlenségeket, a melyek az újság
szerkesztéssel járnak. Maga az öngyilkos hátrahagyott 
végrendeletében megírta az újság-szerkesztő keserveit.

„Nincs nehezebb dolog a világon, írja, mint újságot 
szerkeszteni. Ha a lapban sok politikai cikk jelenik meg, 
az előfizetők azt mondják, ölik őket a sok politikával. 
Ha keveset ir politikáról, azt állítják, hogy a lap ostoba, 
banális, unalmas. Ha apró pikáns történeteket közöl a lap, 
pletykalapnak nevezik; ha nem adja ki az ilyfajta híreket, 
az a panasz, hogy nem írja ki az igazságot. Ha mulatsá
gos, tréfás közlemények jelennek meg a lapban, mindjárt 
rámondják, hogy élclap, a melyet nem lehet komolyan 
venni. Ha pedig a szerkesztő kizárja lapjából a vidám
ságot, akkor pedáns, szenteskedő s el van savanyodva. 
Ha sok eredeti cikket közöl az újság, azt mondják a 
bírálók, hogy jobb volna, ha a silány eredeti dolgok 
helyett más lapok jó munkáit adná közönségének. Ha 
pedig átveszi más lap cikkeit, azt mondják, hogy az 
újság csak az ollóval van szerkesztve. Ha személyeket, 
testületeket támad az újság az a panasz, hogy kötekedő 
goromba, indiskrét, revolver-lap; ha nem támad meg senkit, 
akkor gyáva, nincs meggyőződése, vagy meg van fizetve 
a hallgatása. Ha védi az emancipációt, rátámadnak a 
férfiak, ha ellenzi az emancipációt, elveszíti nőolvasóit. 
Ha dicséri a kormányt, akkor szervilis, meg van veszgetve, 
kitüntetésié vagy álásra áhítozik. Ha a szabadelvűeket 
támogatja, akkor demagóg, veszedelmes ember. Ha 
konzervatív, akkor még veszedelmesebb reakcionárius, 
sült egoista, s ha klerikális, akkor a legveszedelmesebb, 
mert ultramontán. Ha a szerkesztő eljár a templomba, 
akkor szenteskedő, ha nem jár, akkor istentelen, a ki 
lapjában mérget csempész be az istenfélő családokba. Ha 
sokat olvas, akkor könyvmoly, a ki elvesztette érzékét 
a való élet iránt; ha pedig világban élő ember, akkor 
felületes és lusta. Ha pontosan kifizeti, a mit maga és 
lapja költött, akkor azt mondják, hogy lapja révén meg
gazdagodott s hogy kihasználja munkatársai erejét és in
telligenciáját. Ha nem fizet akkor svindler, vagy tékozló, 
a ki nem érti a mesterségét. Hogy mindezt a sok rágalmat 
és szidalmat végre kikerüljem — Írja a szerencsétlen 
szerkesztő — főbe lövöm magamat."

K ivégzett rablógyilkos. Cilii, a kis stájer 
város, kezd hírnévre vergődni. Egymásután hozzák ott 
a halálos Ítéleteket s egymásután végzik ki a tisztelt

gyilkos urakat. A múlt héten két ízben hozták halálos 
Ítéletet, egyszer három embert, egyszer négy embert 
Ítéltek halálra, a napokban pedig egy régebben halálra 
Ítélt rablógyilkost végeztek ki. A kivégzett rablógyil
kos Fenne Pál. Nyugodtan töltötte az utolsó éjszakát, 
folyton imádkozott s a kivégzés előtt is egyre hangoz
tatta ártatlanságát. A kivégzés helyét a 87. számú 
gyalogezred egy százada vette körül.

A ntverpeni állattőzsde. Nemcsak érték
papírokra, terményekre kötnek ma már üzletet, hanem 
állatokra is. Kétségkívül az egyetlen állattőzsde az, 
mely Antverpenben van, a hol azután — szintén van 
hausse és baisse, már mint a körülmények magukkal 
hozzák. Antverpenben most például igen nagy a kereslet 
de csekély a kínálat — zsiráffokban, a melyek a szudáni 
háború óta kihaló félben vannak. Ma már 20.000 frankot 
is fizetnek egy szálas nyakorjánért, a melyekből ma 
már csak Páris és Berlin állatkertjeinek van egy két 
példánya. Nálunk pár év előtt múlt ki a két zsiraff, a 
melyek csodájára jártak külföldről is. Fiatal .vízilónak 
6000 frank az ára. Párducz 1500 frank. Tigrisnek az 
ára 2500—5000 frank közt váltakozik. Az oroszlánok 
ára a nagy kínálat következtében esik. Fiatal orosz
lánoknak egyáltalán nincs áruk, csak az öregeknek van 
keletjük s egyik másik 7000—12.000 frank közt vál
takozik.

Ú gy volt m egírva a  csillagokban. Konczvel 
József felső-ábrányi fiatalember évek óta szerette a falu 
egyik módos leányát, ki eleinte nem igen nézett rá, de a 
fiatalember hűséges vonzalma lassan-lassan dobogásba 
hozta az ő szivét is. Megértették egymást, de nem lehet
tek egymásé, mert a leány szülői ellenezték a házasságot. 
A  két szerelmes könyörgött, de hiába, el kellett válniok. 
A  leányt most a bánat kezdte emészteni, napról-napra 
hervadt, úgy, hogy szülői végre hozzáadták a kikosarazott 
vőlegényéhez. Semmi sem állt tehát már útjába boldog
ságuknak s megtartották az esküvőt, mely után nász
lakomához ültek a menyasszony házánál. Az egyik 
násznagy ékesszavu felköszöntőben üdvözölte a fiatal párt, 
a kikről meg volt írva a csilagokban, hogy végre mégis 
egymáséi lesznek. Ebben a pillanatban a férj ölelő karjai 
egyszerre lehanyatlottak s élettelenül roskadt felesége 
mellé. Két nap múlva temetésre gyűlt a falu népe a 
lakodalmas házhoz. Más volt megírva mégis a csillagokban.

Szerkesztői üzenetek.
Beds Károly községi erdőör urnák. Rajecz. A beküldött föl

hívásnak mint olyannak, mely közérdeket képez, a legszíveseb
ben nyitottunk tért s a mozgalomnak csak örvendhetünk, mert 
csakugyan itt az ideje, hogy a községi s más hasonló minőségű 
erdészeti altiszti személyzet is fölemelje fejét s igyekezzék magá
nak nem csak anyagilag, de erkölcsileg is azt az állást kivivni, 
mely őt nemes czélu működése'folytán joggal megilleti. Lapunkat 
még további 300 példányban nyomattuk s szét fogjuk küldeni az 
összes állami kezelésbe vett erdők hatóságainak a személyzet 
között leendő szétosztás végett. Több tudókozónak. Tilalmi táb
lákat legjutányosabban és csinos és tartós kivitelben kaphatnak 
Winkler Gusztáv nyomdásznál Szász-Sebesen; ugyanitt kaphatók 
milléniumi emlékfák jelzésére szolgáló táblák is.
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K ö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  K ö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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I .  Fenyő-m agvak : < S Í2, M fl. fl. fl. 2 *0 ‘S a. fl. 11.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100— 6,20 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca)— — 75—80 230,— 1 2 ,- 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) bű 30— 2,— —.40
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140,— 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer campestris] — — Ö 40,— 2,50 —.50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3.— - ,6 0 Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 4 0 ,- 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betula alba) — — — — rQ 20 — 1,50 —,30
Czirbolya fenyő (Pinus combra) — — 40,— 2,50 —,50 Körisfa (Fraxcinus excelsior) — — 25,— 1,75 —,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 , - Erdei bükk (Fagus Silvatica) — — ’Sn 3 2 ,- 2,50 —,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) — — 70 350,— 18,50 4 , - Szil mezei (Dlmus campestris — 03 4 0 , - 2,50 —,50
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 70—75 450,— 2 4 ,- 5 , - Csere galagonya(Crataegus acyacantha) oT 20,— 1 - —,30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250,— 14,— 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) *03 30,— 2 - —,40
Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — —

1 8 ,- Seprő jeneszter (Spartium scoparium) U 50,— 3,30 — 60
20,— Amerikai vörös tölgy (Quercus rabra) -A-3 4 0 - 2,80 —,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo acatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

35 — 
50,—

2,25
3 -

—,45 
—,60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gloditschia háromtöv (— triacanthos)

*om
'o

7 5 ,-
7 0 ,-

180,—
30.—

4,30
4 -
9,50
2,—

—,80 
—,75 
2,40

Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6 , - 1 -
Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 

Összes magvaim uj, szárazminőségben, akár csirázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira- 
képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

Nyomatott S t egmann  János  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á rak :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél évre . . . . . . . . . 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Kis éneklők pusztulása.
Az idő folyton forgó s fáradhatlan kerekén 

a hosszúnak tetsző tél után újra megjelent az 
oly nehezen várt tavasz. A halottaiból föltámadt 
természet mindenfelé éled; a fák kirügyeztek 
s öltözködni kezdenek szép zöld mezükbe, a 
tél által letarolt mező föléled és éltet ad a 
különféle növényeknek, a különféle bogarak 
nyüzsgő élete látszik mindenfelé, az ember is 
gyakrabban hagyja oda odúját s megy a sza
badba teli tüdővel színi az éltető tavaszi le
vegőt s gyönyörködni az ébredő természet 
szépségeiben. A berkekben, ligetekben föl
hangzik a dalos madárka füttye, fölhangzik, 
de hallása már nem annyira örömet, mint in

kább szomorúságot okoz nekünk. Mi ennek 
az oka?

A régi jó időkben s nem is olyan nagyon 
régen, csak úgy zúgott az erdő a kedves kis 
madárkák csicsergésétől, fütyülésétől, ma csak 
itt-ott elvétve hangzik föl egy elárvult madár
hang. Az erdők apró lakói pusztulnak, fogynak 
évröl-évre föltartóztathatlanul s ha soká igy tart, 
nemsokára el némül a vidék, mint a hogy néma 
a holt tenger környéke. Pusztulnak, vesznek 
a kis madárkák s pusztulásuk nyomában kelnek 
a különféle rovarok és férgek miriádjai, pusz
títva, emésztve azt, a mit a természet, vagy 

I ebben az ember gondos keze alkot. Milliókra 
rúg évenkint a kár, mit ezek a gonosz férgek 

I okoznak s az emberiség tehetetlenül áll pusz-

"37 -A . 3FL O  S S
-------------------404- -------------------

A m egiőhetetlen őzbak.
•

B a l á z s  h á z y  Péter kartársunk által a Lakatos 
Károly ur könyve nyomán közlött megiőhetetlen nyál
ról eszembe jutott, hogy nekem is volt egyszer hason
latos szerencsém, vagy talán szerencsétlenségem, nem 
ugyan nyállal, hanem őzbakkal, Az eset nagyon ér
dekes, miért is azt — bár restelkedve — leirom úgy, 
a hogy történt, bár előre tudom, hogy nem egy fog 
akadni a tisztelt olvasók közt, ki ezt a történetet 
olyan nagy mondásnak fogja tekinteni, a milyen a 
vadász száján vajmi hamar kicsúszik; ezeket a kétel
kedőket kérem, hogy az egyszer higyenek szavaimnak, ! 
mert szent igaz az, a mit elmondandó vagyok, sőt való
ságát szükség esetén kész vagyok tanukkal is beigazolni.

A dolog úgy történt, hogy 1892 év május havának 
egyik szép hajnalán kirándultam őzbak lesre az Osdola

községnek „Fehér á t“ nevű erdejében lévő Szejke 
mocsárhoz. Mire a hajnal első pírja a keleti hegyek 
ormait bíborba öltöztette, már elfoglaltam előre jól 
elkészített leshelyemet, élvezettel szíva a friss, üde 
levegőt s gyönyörködve a környék bokraiban szök
décselő madársereg dalában. A természet szépségeinek 
nagyszerűsége annyira elragadott, hogy kezeim önkény
telenül imára kulcsolódtak s ajkaim hálát rebegtek az 
egek Urához, mindezek megteremtőjéhez.

Ábrándozásomból a fekete rigó ismert „kety-kety‘ 
jelzése riasztott fői s fegyverem után kapva vizsga 
szemekkel futottam át a környéket s nem eredmény
telenül, mert a mocsár szélén megpillantottam egy fel
séges őzbak alakját, szép, hosszú egy ágú agancsokkal. 
Óvatosan az arczomhoz emeltem fegyveremet, jól 
czélba vettem a vadat s elnyomtam a ravaszt. A 
lövésre pillanatra összerogyott a bak, de ugyan abban a 
pillanatban ismét fölszökött, mire gyorsan oda eresz
tettem a másik lövést is. Az eredmény ugyanaz; a 
bak ősszerogyik, azután fölugrik s villámgyorsan tűnik
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tatásukkal szemben, mert ő ismét ezek pusztí
tójának leggonoszabb pusztítója.

A teremtés nagybölesen intézkedett a világ 
megteremtésénél, mert mindent úgy alkotott 
meg, hogy az egyik teremtés ellensúlyozza a 
másikat s egyik se ragadhassa föltétlenül ma
gához az uralmat s ne szaporodhassék el an
nyira, hogy az a másikat teljesen elnyomhassa. 
Egynek adatott csak meg a hatalom az egész 
fölött, egy képes csak mindent rabigájába haj
tani, az ember, ennek azonban megadatott az 
ész, a helyes Ítélő képesség arra, hogy a neki 
adott hatalommal vissza ne élhessen.

Az ember pedig a helyett, hogy a neki 
adott eme megbecsülhetlen adományt okosan és 
józanul használná, azzal lépten-nyomon rútul 
visszaél s mig önhittségében azt hiszi, hogy 
szellemi képességeinek fokozásával folyton a 
jólét elérésére törekszik, attól mint jobban el
távozik s a nyomor kezdi fölütni tanyáját ott, 
hol csakugyan uralkodhatnék a jólét. — Leg
jobban bizonyítja állításunk helyes voltát a 
hasznos kis madárkáknak folyton növekvő 
pusztítása.

Az erdőkben, mezőkön barangoló gyer
meknek gyönyörűségére szolgál egy-egy madár
fészket találhatni s szinte kárörvendve pusztítja 
el azt, nyilván mert nem volt senki, ki őt kön
nyelmű cselekedetének vétkes voltára figyel

meztette volna s itt még a tett ha nem is 
egészen menthető, de legalább enyhébben ítél
hető meg; mit szóljunk azonban arról, mikor 
érett eszü emberek találják gyönyörűségüket 
az ártatlan kis madárkák pusztításában? a jó
zanul gondolkodó azt hinné, hogy ilyen szen
vedély nem is lehetséges, pedig a tapasztalás 
éppen az ellenkezőt mutatja.

Még alig rázta le a gyermek az iskola 
porát, vagy még le sem rázta, a könnyelmű szülő 
siet kedves magzatát egy flóbert puskával meg
lepni : hadd mulasson a gyermek s szokjék hozzá 
már zsenge korában a vadászat testedző, nemes 
sportjához! A gyermek azután él is a nyújtott 
kedvezménnyel s minden szabad idejét arra for
dítja, hogy derüre-borura lődöz mindent rakásra, 
mi keze ügyébe esik, vagy szeme elé kerül. A 
kereskedősegéd alig várja a vasárnapot, hogy 
a rőföt flóbert puskájával fölcserélhesse s pusz
títhassa vele az ártatlan kis madárkákat s nagy 
diadalai viszi az utczán végig áldozatait, abban 
a hitben, hogy mindenki bámulja az ő vadász 
ügyességét.

A legnagyobb ellenségei azonban a kis 
madárkáknak a nők az ő divat-hóbortjaik révén. 
Valami eszeveszett, talán az erkölcstelenség pos
ványában fetrengő nőnek valamikor eszébe jutott 
kalapját először madár toliakkal, később egész 
madárkával földisziteni s a magukat a müveit és

el a közeli cserjésben, még mielőtt fegyveremet újból 
megtölthettem volna.

Kiugrottam leshelyemből s megfeledkezve előbbi 
áhitatosságomról, hirtelen olyan baka miatyánkot sza
lasztottam ki a szájamon, hogy ennek hallatára még az a 
huszár is elámult volna, ki elmesélte, hogy mikor 
Gráner országban járt, olyan magas hegyeket mászott 
meg a lován, hogy azon le kellett hajolnia, nehogy 
csákójának rózsája a csillagokba akadjon.

Boszut esküdtem, véres boszut a felkelő nap előtt; 
megfogadtam, hogy azt az őzbőrbe bujt ördögpt kézre 
fogom keríteni s mondjon bármit a vadászati vagy más 
tilalom, meg fogom mutatni, hogy egy hitvány őzbak 
nem fog megcsufolni. Lihegve rohantam lakásomra 
kopóimért, hogy a szökevény üldözését még a friss 
nyomon megkezdhessem s haza érve sietve fűztem 
lánczra hűséges vadász czimboráimat és miután a 
vadász kulacsnál tapasztalt hiányt kipótoltam, loholtam 
vissza a mocsár felé, hová egy órai kutyagolás után 
szerencsésen meg is érkeztem.

A helyszínére érve először is kutatni kezdtem a 
tett lövések okozta vérnyomok után, de eredmény
telenül s igy kopóimat az ördögnek vélt őzbak nyomára 
vezettem s azokat elbocsátottam.

Alig telt el pár perez, a kutyák már vig esaholás- 
sal jelezték, hogy a bak egészséges és tova iramodik, 
de nem sokáig gyönyörködhettem a vadász fülének an
nyira kedves zenében, mert csakhamar elhalt az a vég
telen erdők belsejében.

Ismerve kutyáim jóságát és megbízhatóságát, a 
legjobb reménnyel siettem egy jól ismert váltó elfog
lalására s itt megállapodva átéltem az izgalmas vára
kozás minden kínjait s végre is fáradt lábaim leülésre 
kényszeritettek.

Elővettem kulacsomat s egy jó hosszú fohászt 
bocsátottam le kiszáradt torkom csatornáján s miután 
egy falat kenyér sem volt kezem ügyében, nyomtatékul 
czigarettára gyújtottam s bodor füstöket eregettem a 
levegőbe. A világ múlandóságairól való gondolkodásban 
tellett el igy nem csak a délelőtt, de a délután jó
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elegáns,úri osztályhoz számitó nők mint megannyi 
majom, siettek ezt az Ízléstelen otromba divatot 
fölkarolni s csakhamar elterjedt a világ minden 
zugában, úgy, hogy még a szakácsné és moso
gató szolgáló kalapján is ott díszeleg a kis 
kolibri, pintyőke, veresbegy, vagy más kicsiny 
madárka. A szegény állatok milliói esnek áldoza
tául ennek az utálatos hóbortnak, a kis énekesek 
fogynak, s a mint ezeknek a száma apad, úgy 
pusztulnak régente virágzó gyümölcsöseink] is.

Ki fogja végre valahára ennek gátját vetni? 
Erre első sorban hivatva lenne a józan ész, de 
ebbe nem igen lehet bízni, mert az manapság 
minden téren a divat hóbortjának az áldozata, 
Az egyedüli, mi az oktalan pusztítást ha nem 
is teljesen, de legalább részben megszüntethetné, 
a hatalom. Nem szükséges e miatt semmiféle 
erőszakhoz nyúlni, hogy a világ zsarnokságot 
vethessen a hatalom szemére, elégségesnek 
vélnők, ha úgy a flóbert puskákat, mint a madár- 
disszel ellátott kalapokat úgy megadóztatnák, 
hogy a tulajdonosnak elvásnék bele a foga és 
nem is a vevőt, hanem a gyártót kellene meg
adóztatni s csak olyan áru eladását engedélyezni, 
mely után az adó már befizetve lett; ám lássa 
azután a gyáros, hogy miként fog az igy meg
drágított portékája kelendőségre találni.

Természetes, hogy az ilyen rendszabály 
nem vezetne czélhoz akkor, ha csak elszigetel

ten, egyes hatalmak vennék alkalmazásba, itt 
csak nemzetközi általános egyezség vezetne 
czélhoz.

A szegény ember, ki a maga és családja éh
sége által űzetve tőrt vet a nyúlnak s azt elfogja, 
megtalálja büntetését a törvény szigorában; 
kérdezzük már most, ki tett nagyobb kárt a 
nemzetgazdászatnak ? az ilyen vadorzó, vagy 
pedig az, ki lelketlenül elpusztít egy pár hasznos 
madár családot?

Nagy hiba még az is, hogy a ragadozók 
pusztítása nem általános. A magán uradalmak 
megteszik erre nézve a tőlük telhetőt, de vájjon 
a kincstár fizet - e valahol alkalmazottjának lő- 
dijat egy róka, nyest, uhu, sólyom, héja stb. 
elpusztításáért? Ezt ugyan sehol sem teszi, az 
alkalmazott pedig, kinek a hasznos vad megóvá
sában semmi érdeke nincs, mert hiszen a vadá
szatot neki tiltják, nem sok hajlandóságot mutat 
amúgy is csekély fizetésének egy részét olyanért 
elpuffogatni, miből semmi haszna sincs.

ügy vagyunk ezekkel a dolgokkal, mint a 
fogfájós ember, ki érzi ugyan, hogy fáj a foga, 
de kihúzatni nem meri, mert fél a bár pillanatnyi, 
de még nagyobb fájdalomtól s csak húzza, 
halasztja az operácziót, mindig reménykedve, 
hogy a fájdalom majd magától is el fog múlni. 
Avagy van-e orvos széles e világon, ki ne kár
hoztatná a nők füzőviselését? mégis alig

része is, a nap már jól lefelé igyekezett magas utján, 
midőn jól ismert dübörgés vert föl gondolataimból s 
fiyyelmeztetett a várva várt bak közeledésére. Nem
sokára meg is pillantottam a szép állatot a ritkásabb 
cserjék közt s kilesve egy alkalmas pillanatot, midőn 
alig volt távolabb 65 lépésnél, pár másodpercznyi 
figyelmes czélzás után egy valóban az ágyuéhos hasonló 
durranással üdvözöltem. A bak a lövésre elterült ugyan, 
de nyomban föl is ugrott és egy hatalmas oldalugrással 
a sürü cserjésben tűnt el, mielőtt még egyszer hozzá 
szólhattam volna.

Lövésem járásáról meggyőződést szerzendő, 
szemlét tartottam a bakot.védő mogyorófa cserjén, de 
még csak egyetlen sörétszem horzsolását sem találva, 
ereimben megfagyott a vér s hideg borzongást éreztem 
hátamon végig futni.

A vidékre már az esti szürkület kezdett leeresz
kedni s igy nem volt más mit tennem, mint kutyáimat 
vadászkürtöm segélyével összehivni s ingadozó lép
tekkel támolyogni lakásomra. Természetesnek fogja

találni a tisztelt olvasó, hogy egész napi koplalás után 
a vacsorát egy éhes farkas étvágyával fogyasztottam 
el s miután kedves oldalbordám hiába faggatott kér
déseivel, a kiállott izgalmak után álmatlanul eltöltött 
éjszaka után a hajnali első madárfütty már a Szejke 
mocsaránál talált.

Kutyáimat a már most igazán ördögnek vélt bak 
után eresztve, elálltam egy jó váltót s a csakhamar 
fölhangzott csaholás jelezte, hogy nyomra találták és 
hogy a hajtás állásom felé tart. Alig pár perez múlva 
megjelent a már jól ismert őzbak s éppen állásom 
mellett igyekezett elmenekülni. Most közvetlen közelről 
durrantottam rá a lövést, annyira közelről, hogy a szőre 
is megpörzsőlődött. A bak — mintha villám sújtotta 
volna, úgy elesett, de azonnal fölugrott s őrült sebes
séggel iramodott tova; a második lövés eredménye 
sem volt külömb.

Erre már nem állhattam meg, hogy keresztet ne 
vessek magamra s már szinte minden reményemet el
vesztve, kedvetlenül foglaltam el egy másik váltót. A
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találhatni olyat, ki ezt a kárhozatos fűzőt fele
sége, leánya részére meg nem vásárolná.

Nem elég a bajt ismernünk s annak pusz
tításait összetett kézzel néznünk, hanem annak 
orvoslásához is hozzá kell látni, mert az ma
gától megszűnni nem fog.

Óvjuk a kis madárkákat, mert nem csak 
hogy szép mesterkéletlen dalukkal szivünket 
gyönyörködtetik, de hatalmas tényezői nemzet- 
gazdászatunk fölvirágzásának is.

Elpusztult szőlők fölujitása.
A szőlőgazdászat nem tartozik ugyan az erdészeti 

személyzet munkakörébe, de annyira közérdekű, hogy 
anuak fölvirágoztatásán a hazáját igazán szerető minden 
polgárnak egyaránt kell fáradoznia. A vidéki szegényebb 
sorsú népnek minden téren vezetőre, tanácsadóra van 
szüksége. Az erdészeti személyzet hivatásának teljesí
tése közben folyton érintkezik a néppel s mindig mód
jában áll, hogy azt egyre - másra oktassa, a mi nem 
csak a népnek, de neki magának is hasznára van, ha 
nem is másért, hát azért, hogy tekintélye gyarapodik. 
Az „Országos szőlőtelepitő szövetkezet* szervező bi
zottsága szerkesztőségünket mint olyat, mely minden 
nemes és jó iránt érdeklődik, az alábbi fölhívás közzé
tételére kérte föl s kérelmének szívesen helyt adtunk, 
hogy igy az elpusztult szőlőgazdászatnak újból való 
föllendüléséhez csekély erőnktől telhetőleg valamivel 
magunk is hozzá járuljunk. A fölhívás szövege a követ
kező :

L együnk segítségére a kis szőlőbirtokosoknak!
A szőlők felújításáról szóló törvény és szabályzat 

bár hivatva van a minimális területre nézve is segít
séget s kölcsönt adni, mégis jelenlegi keretében a kis
birtokosok vonakodnak ezt igénybe venni s aggályaik 
nem is minden ok nélküliek. És mégis a kisbirtokoson, 
termelőinknek zömén segíteni s azt kész szőlőhöz 
juttatni: ez volna úgy a törvényhozásnak, mint a 
társadalomnak feladata. •-

Úgy véljük, hogy ezt a kérdést az országos 
szőlőtelepitő-szövetkezet fogja megoldani, mely a helyes 
utón jár, midőn az alább körülirt eljárást szándékozza 
meghonosítani.

Számításunk alapjául ne vegyük a törvény 
minimális területét, hanem 1 kát. holdat. Egy gazda, 
kinek egy oly hold szőlője volt, melynek talaja szőlő
ültetésre alkalmas, annak idején maga dolgozott 
szőlőjében családtagjaival együtt; de ma saját erejéből 
nem bírja szőlőjét ujjátelepiteni és családja fentartása 
végett napszámba kénytelen dolgozni. Ily szőlős gazda, 
hogy szőlőjében az okvetlen szükséges rigolirozást 
végezni képes legyen, kapna a szövetkezettől a tél 
folyamán a munka haladtával, a helybeli ügyvivő által 
közvetítve részletekben száz forintot. Ezzel meg van 
adva a mód, hogy az illető saját erejéből rigolirozhassa.

Tavasszal aztán kap körülbelül 100 forint értékéig 
menő amerikai alanyvesszőt és oltványokat, hogy a 
jövő évre nemes zöld galya is legyen és 50 frt. értékű 
karót. Mivel előreláthatólag a szövetkezetnek saját tele
pei lesznek, valamint sok helyen saját embereivel fog 
nagyobb terjedelmű szőlőt telepíteni, ez okból az illető 
gazdát könnyű szerrel küldi el a hozzá legközelebb eső 
telepre a folyamatban lévő munkálatok tanulmányozása 
végett. így lesz első sorban az ültetssel kapcsolatos

kutyák erősen szorították s csakhamar vissza is for
dították s néhány másodpercz múlva durrant a fegyver 
s a közvetlen közelből talált bak ott fetrengett lábaim 
előtt, Neki dühödve gerinczére szorítottam a fegyverem 
csövét, hogy még egy lövéssel töltsem rajta boszumat, 
azonban fájdalom, fegyverem csütörtököt mondott, 
magam pedig oly hatalmas rúgást kaptam, hogy egy 
pillanat alatt a cserjék közt hevertem, a bak pedig 
megugrott és vígan loholt odább.

Midőn a cserjék közül föltápászkodtam, magam 
ugyan egy darabban voltam, de a fegyverem, mely 
esés közben alám került, kettőben s igy nem hogy 
bakot — már hogy őzbakot — lőttem volna, de még 
károm is volt vagy öt forint.

Búsan ballagtam hazafelé; sok minden megfordult 
eszemben, csak arra nem tudtam sehogy sem rájönni, 
hogy mi lehetett oka lövéseim sikertelenségének. Haza 
érve, oldalbordám a tört fegyver láttára olyan adag 
nyelves levest tálalt elibóm, hogy száz éhes kutyának 
is elég lett volna.

A estét a holnapi vadászat tervezgetésével töl
töttem el, mert mindenki elképzelheti, hogy ennyi ku- 
darczot nem hagyhattam magamon száradni; elővettem 
már most express fegyveremet s figyelmesen megvizs
gáltam. Mindent rendben találva, a többi előkészülettel 
hamar készen voltam. Propositióm ez volt: indulás 
hajnali két órakor, megérkezés háromkor; kutyák el
bocsátása a Szejke mocsárnál, állás a fehér ut gerin- 
czének szakadéka; kutyákat az erdőszolga vezeti s 
adott jelre elereszti, a meglőt bakot pedig lakásomra 
czipeli. Igaz, hogy azt tartja a közmondás, hogy ember 
tervez, Isten végez, de hát az is bizonyos, hogy a har
madik az Isten igaza.

Másnap minden úgy történt, a hogy terveztem. 
Az elbocsátott kutyák vig csaholással hajtottak s tudat
ták velem, hogy a bak megindult — utolsó útjára. 
Rövid idő múlva megpillantottam regi ismerősömet, a 
mint a hegy gerinczén elvonuló utón egyenesen nekem 
tart. Vigyázva emeltein arczomhoz fegyveremet s mi
után pár másodperczig jól a szemei közé néztem,
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többi munkákkal is. Ez utón tehát megkapja az utasítást 
az első év munkáiról. A következő évben meg lesz 
tanítva a metszésre és a zöld oltásra, az oltványok 
kezelésére és ősszel való lebujtatására. Ezek szerint, 
ha elemi csapás nem éri, a harmadik évben már érett 
gerezdeket fog szedni. Lássuk tehát, minő kölcsönben 
részesült az egy holdas gazda.

Rigolirozáshoz kapott 100 forintot, oltvány és 
alanyvessző képében 100 frtot, karó képében 50 frtot. 
Egy szövetkezeti részjegy 50 forint, mert tartozik taggá 
lenni, és egyéb kiadásokra 50 frtot; tehát összesen 350 
frtot. Ezt az összeget a 4-ik vagy 5-ik évtől 35 írtjával 
az esedékes kamatokkal együtt 10 év alatt könynyen 
letőrlesztheti. Hogy egy hold betelepített kész oltvány
szőlő évi 35 frt törlesztést 10 év alatt kibir-e, ehhez 
azt hiszem nem kell nagy magyarázat, sem túlságos 
vérmes remény, ha átlag felvesszük, hogy 20 hekto
litert terem á 15 frt. Ezen a módon a kisbirtokos 
könnyű szerrel termő szőlőhöz jutott; szőlője leköti őt 
az itt maradásra, nem fog tehát gondolni a kivándor
lásra s a szövetkezet megoldotta a szocializmus egyik 
nagy kérdését. A szövetkezet, hogy pénzerejét ne 
fixirozza, gondoskodni fog majd arról is, hogy ezen 
kölcsönöket más helyütt eszkomptáltassa és a pénzt 
folyósítsa, hogy ugyanazon öszszeggel ismét más baján 
segítsen. Ez által aránylag, mondjuk, hogy csak arány
lag , kisebb összeggel ennek folytonos hasznosítása 
által nagy dolgokat van hivatva művelni. Az egy 
holdnyi terület birtokosa 15 év múlva nem tartozik 
többé és egy szövetkezeti részjegyei is bir.

Az elmondott eset csak egy példát világit meg; 
de ehhez hasonló esetek számtalan variáczióban fognak 
érvényesülni.

Ott van egy másik példa, midőn az Agrárbank 
által adandó kölcsönesetekben a szövetkezet fogja a 
telepítést végezni s a tulajdonos a harmadik évben, 
midőn az már termőre fordult, átveszi a betelepített 
szőlőt. A szövetkezet van hivatva a kistermelőn segí
teni áz által, hogy neki szőlőt telepíteni segít és 
hivatva van a folytonos érintkezés által a szakértelmet 
fejleszteni, oktatva telepíteni.

Kész szőlőt a kistermelőnek, nem pedig pénzt, 
mi markát égeti!

eldördült a lövés és a kapitális állat gyilkos golyóm
tól feje közepén találva ott fetrengett vérében.

A derék bak megérdemelte a fáradságot; súlya 
42 klg., egy ágú agancsai 35 cm;, hosszúak voltak.

Előbbi vadászataim sikertelenségének okát később 
tudtam meg: egy kartársam a neki kölcsön adott töl
tényekből kicsente a postát és homokkal pótolta.

D u d á s  F e r e n c z  
th. I. oszt. erdőőr.

Ez itt a jelszó.
Lépjen be a szövetkezetbe tagul saját erejéhez 

képest minden honpolgár, hogy minél előbb lehetővé 
válhasson a kisbirtokosnak nyújtandó segítség. E mellett 
mivel a szövetkezet pénzét folyton haszonnal fogja 
befektetni, a részjegyek után tisztességes kamatra is 
van kilátás.

M a u r e r  J á n o s .

Különfélék.
Az első magyar repülőgép. Az 1825-ben 

megjelenő Hasznos Mulatságok ezt az újdonságot közli 
második évfolyamának 270—271-ik lapján: Fráter 
Cziprián első levegőbeli hajós mesterséges szárnyak’ 
segedelmével Magyar Országban. Nem ama’ Bétsi Órás 
Deegen Úr volt első, a’ ki próbát tett mesterséges 
szárnyak’ segedelmével magát a’ levegőbe felemelni; 
hanem ő előtte jó idővel, sőt a’ levegői golyóbisnak 
(Luftballon) feltalálása előtt jóval, mellyet Franczia 
Országbau Montgolfier testvéreknek köszönhetünk, a’ 
veres Klastrombán, mely most a’ kamara jószágaihoz 
tartozik, Szepes Vármegyében egy Cziprián nevű Laikus 
(Fráter) ki a’ Barátoknak Seborvosa volt, tett legelőször 
próbát a’ Kárpát hegyeken mesterséges szárnyakkal a’ 
levegőbe repülni. Sokkal többre is ment ezen próbájában 
mint Deégen Úr; mert ő nem szorította magát egy 
lóiskolába, mint ez; és nem vett maga segedelmére 
egy kis levegő-golyóbist; hanem a’ szabad levegőben 
a’ veres Klastromtól egy jo távol lévő Korona nevű 
hegynek bérczéig repült jó magasan. Ezen nevezetes 
tselekedet, nem tsak a’ Szepességieknek emlékezetükben 
máig is fenn maradt, hanem Bredetzky is elbeszéli az 
ő Topographiában.

M egölte az anyját. Temesmegye Kissaod 
községében Milos Sándor parasztlegény részeg fővel 
meggyilkolta özvegy édes anyját. A  duhaj ember éjjel 
haza jött a kocsmából s két krajczárt kért az anyjától, 
hogy majd czigarettát vehessen magának. A  szegény 
asszony nem teljesítette a fiú kérését, mert részegsége 
miatt haragudott reá. Erre aztán konyhakést vett elő a 
suhancz s azzal leszúrta anyját.

Az európai bölény végpusztulása. Európa 
e hatalmas állatja, mely a múlt század végén még Erdélyben 
is élt, sőt Petényi szerint 1814-ben ejtették el az utolsót 
Udvarhely- székben, még azokon helyeken is, a hol 
mesterségesen tenyésztik, évről évre kevesbedik, annyira, 
hogy legújabban a kiveszés veszedelmére figyelmeztették 
a szentpétervári akadémiát. A  legutolsó európai csorda 
ugyanis a bialovcai rengtegben van.^Ez a csorda 1856-ban 
még 1909 darabból állott, de a szám 1863-ban 874-re, 
1878-ban 600-ra apadt, jelenleg pedig 500 darabból 
állóra becsülik. Minthogy az állatok a lehető kímélet 
mellett is rohamosan pusztulnak, Buchner szerint a bajon
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talán úgy lehtne segiteni, hogy a Kaukázus északi lejtőiről 
hoznának nehány példányt a már annyira tespedő vérü 
állatok vérének felfrissítése céljából. Ugyanez a sors vár 
különben az amerikai bölényre (Bison americanus) is, 
melylyel a washingtoni állatkertben tettek újabb időben 
tenyésztési kísérleteket, de minden eredmény nélkül.

R ejtélyes történet. A majsai csendőrsóg rej
télyes bűnesetet nyomoz. A község egyik parasztgaz
dája vadházasságban élt hosszú ideig Hajdú Emília 
nevű leánynyal. A vadházasok most összeczivakodtak, 
mire a paraszt ember bosszúból elment a csendőrség
hez s itt feljelentést tett szeretője ellen. A feljelentés 
igen rejtélyes történetet mond el, a melyet a majsai 
paraszt Hajdú Emíliától hallott. A történet visszahúzó
dik az 1884. év nyárára, a mikor a leány cseléd volt 
Vetro József alsó-pálosi fóldmivesnél. Egy éjjel három 
tolvaj tört be Vetro házába s lovait akarták ellopni. 
A házőrző eb észrevette a tolvajokat, a kik a kutya 
ugatására elmenekültek. Egyiküket azonban elérte az 
állat s úgy össze-vissza marczangolta, hogy sebeibe 
belehalt. Vetro a holttest láttára megijedt s cselédjei
vel titokban elásta azt. így beszélte el a régi tör
ténetet a majsai ember, a kinek vallomására a csendőrök 
előállították Hajdú Emíliát. Ez megerősítette kedvesének 
előadását, de a vizsgáló biró azt sejti, hogy nagyobb 
bűnről van szó s ezért folytatja a vizsgálatot.

R ém ület a tem etőben. Temesvárott a görög, 
keleti temetőben nagy izgatottság támadt Greschko 
Persida nevű asszony temetésén. A szertartás után a 
koporsót éppen a sirgödörbe akarták ereszteni, mikor 
hirtelen felpattant a fedele s a holttest kiesett a ko
porsóból. A gyászoló gyülekezet tagjait erre kínos 
rettegés fogta el. 8okan azt hitték, hogy az asszony 
tetszhalott volt s most felébredt. Többen elájultak az 
ijedtség következtében s vagy tiz perez telt el, mig 
néhány bátrabb ember a holttest közelébe mert menni. 
Erre aztán kiderült, hogy a hallottnak mondott asszony 
csakugyan halott s az inczidenst az okozta, hogy a 
koporsót rosszul zárták le, úgy hogy aztán a lebocsáj- 
tásnál a sírásók kötele felemelte a fedelét. Az izgatott
ság csak akkor csillapodott, mikor a sirt már egézzen 
elhantolták.

Erdőégés. Rudobánya borsodmegyei község 
mellett ismeretlen tettesek felgyújtották a kincstári 
erdőt. A lángok oly gyorsan terjedtek tova a most 
ébredező erdőben, hogy csak órákig tartó megfeszített 
munka után lehetett a veszedelemnek gátat vetni. A 
gyujtogatókat nyomozzák.

Lelőtték a csendőrök. Boros-Jenő mellett
Sikula községben a görög - keletiek husvétján csendes 
volt az egész falu. Két csendőr járt az utczákon végig, 
mikor éjféltájban észrevették a falu rosszát, Albis Ilié 
oláh parasztot, a ki elbújt előlük a korcsma épülete 
mögé. A csendőrök kérdőre vonták, hogy mi járatban

van, amire azonban az oláh nem adott feleletet, hanem 
nagy kötéllel csapkodott a csendőrökre. Ezek meg
adásra szólitották fel, de Albis erre még inkább ra- 
konczátlankodott. A két csendőr tehát fegyverét hasz
nálta s lövéseikkel leteritették a szerencsétlen embert. 
A csendőrök ellen megindították a vizsgálatot.

Viza-óriás. Jó fogást tettek a napokban az 
orsovai szerb halászok. Egy óriási viza került hálójukba, 
olyan, a milyennek fogása a már halszegénnyé lett 
Dunában ritkaság számba megy. A derék hal hossza 
három méter, súlya 280 kilogramm volt s belsejében 
38 kilogramm ikrát találtak. A 680 forint értékű halat 
Budapestre szállították eladás végett.

Szerelm i dráma. Sarkadon Békésmegyében 
Na g y  Sándor kovács agyonlőtte előbb Moh Esztert, 
aztán magát, Nagy reménytelenül szerette a leányt.

N yílt kérdés.
Felkérem a tekintetes szerkesztő urat, esetleg 

pedig összes kartársaimat, hogy a következő kérdésemre 
szíveskedjenek lehetőleg kimerítően felvilágosítást adni:

Lehet-e a vadgesztenyét (aesculus hyppocastanum) 
beoltani, illetve nemesíteni szelíd gesztenyével, vagy 
esetleg más fanemmel ? Igenlő esetben kérem a neme
sítés módját, idejét, az ezen a téren tett tapasztalatokat 
is közölni.

A szives felvilágosításokat kérem alábbi czimemre 
(Badin, u. p. Farkasfalva, Zólyom vármegye) egyenesen, 
vagy talán tekintettel arra, hogy kérdésem megfejtése 
közérdekű s mások is lesznek, kik iránta érdeklődni 
fognak, lapunk utján közölni.

L ó r i n c z  I s t v á n
in. kir. erdőőr.

Magunk részéről tapasztalt kertészeknél és gyü- 
mölcsészeknél tudakozódtunk a dolog iránt, de min
denütt azt a feleletet nyertük, hogy a vadgesztenye 
sem szelíd gesztenyével, sem pedig más fanemmel 
nem nemesíthető. Különben is a vad és szelíd gesz
tenye két egészen különböző fanem s csak hasonló 
gyümölcsük révén rokonok, lehetséges azonban, hogy 
mások kísérleteket tettek és tapasztalatokat ezen a 
téren s igy a fenntirt kéréshez magunk is hozzá
járulunk. A s z e r k e s z t ő .

Nyí l t  tér.*
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Engedje meg, hogy a Dudás Ferencz kartársunk 
ellen indított s lapunkban is már két Ízben ismertetett

• Az e rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a
s z e r k e s z t ő .
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hajszából kifolyólag velem történteket méltó felháboro
dásom lecsillapítására becses lapunkban közölhessem.

Folyó évi április hó 12-én Szatmár város gaz
dájához, Horváth Ágoston úrhoz mentem, hogy a 
lakásomhoz megkivántató meszet tőle átvegyem. Hor
váth ur azonnal rám támadt, hogy a szomszédos Orosz
falu és Hirip községeket feljártuk s a lakosságot meg
ijesztettük, hogy a Dudás Ferencz elleni ügyben senki 
tanúskodni ne merjen.

Horváth urnák ezt a gyanúsítást mint valótlant 
visszautasítom.

Nagy mocsár erdő, 1897 ápril 13.
Szabó L a j o s  
II. oszt. erdöőr.

T. Szálka Albert, Berniczky János, Máramarossy Gyula, 
Takár József, Huszthy Lajos, Nazádt Sándor és Balogh 

Kálmán m. k. erdészeti altiszt uraknak
B ús t y a h á z á n .

Midőn a csekélységem iránt oly kedvesen nyil
vánuló önzetlen baráti szeretetük, s gyarló munkás
ságom fölötti elismerésükért legforróbb köszönetemet 
nyilvánítom, egyúttal legyenek meggyőződve, hogy a 
messze távolból is csak oly igaz baráti érzelemmel 
gondolok Önökre, csak azon eszmék vezérelnek életemen, 
mint a mily kedves kötelék csatolt nemrég szorosabban 
Önökhöz, s a mily eszmék serkentettek munkára egy
koron is.

S bár sorsom elszakított az igaz baráti keblekről, 
de a feledhetetlen emlékek, a meleg kartársi szeretet 
örökké élni fog szivemben, mint él a hit, hogy szakunk 
is felvirágzik valaha.

Fogadják még egyszer őszinte köszönetemet szives 
megemlékezésükért, s tartsanak meg továbbra is ba
ráti szeretetükben.

Kartársi üdvözlettel vagyok igaz hívük:
Ba l o g h  Bé l a  

m. k. erdőőr.

Pályázatok.
Pályázati hirdetmény. A gróf Zichy család divényi 

senioralis uradalmában egy főerdó'őri állomás pályázat 
utján betöltendő. Az erdőgyakornoki állomással évi teljes 
ellátáson kívül 240 írt készpénzfizetés és buzgó szolgálat 
esetén 100 frt évi serkentődij élvezete van egybekötve. 
A  főerdó'őri állomás évi illetményei szabad lakáson kívül 
a következők: 250 frt készpénzfizetés, 4 hl búza. 12  hl. 
rozs. 4 hl. árpa, 2 hold (1200 négyzetöl) föld, 24 km, 
tűzifa, 2 drb tehéntartásra takarmány és legelő, valamint 
egy öltöny szolgálati ruha, Ezen állomásokra pályázni 
akarók felhivatnak, hogy kellően felszerelt és sajátkezüleg

irt kérvényeiket, melyekben az erdőtörvény 36, illetve 37. 
szakasza szerinti szakképzetségük, életkoruk, ép erős 
testalkatok, valamint illetőségük is hiteles okmányokkal 
igazolandó, nagymélt. gróf Z i c h y  F e r e n c z  senior 
urra címezve, f. évi julius hó 1-én foglalandó el. Erdő- 
gyakornoki állomásra pályázóktól az államvizsga egy
előre nem követeltetik, A  főerdőőri állomásra pályázók 
közül azok, kik fürészanyagraktárnoki teendőkben jártas
sággal bírnak és ezt igazolni tudják, előnyben részesülnek. 
Divényi senioralis uradalmi erdőhivatal Divényben, 
Nógrádmegye, 1894. április 25.

Szerkesztői üzenetek.
P. A. lőerdőör urnák. Szlobodán. A baleset elleni biztosításnál 

az életkor nem igen jó számításba, a dijtételek pedig meglehe
tősen alacsonyak. Egészen másként áll a dolog az életbiztosítás
nál, hol a fizetendő dijak a korral együtt növekednek, sőt a 
60 éves koron túl már nem biztosíthatja magát az ember. A 
baleset elleni biztosítás erdészeti és vadász személyzetnek nagyon 
ajánlatos, mert nehéz szolgálata közbon a különféle baleseteknek 
folyton ki van téve s csekély fizetés mellett szép összeget biz
tosíthat magának. Igaz, hogy sokkal előnyösebb, ha az embernek 
nem kell fölvenni a biztosított dijat, hanem elkerüli a szeren- 
lenség.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P odhradszky  Em il.
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K ö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  K ö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztitó gépekkel.
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I. Fenyő-magvak: fl. fl. fl. < « % '5 fl. fl. fl.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100.— 6,20 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca) — — 75—80 230,— 1 2 ,- 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) be 3 0 ,_ 2 , - —.40
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — 03 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140.— 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer campestris] — — o 4 0 - 2,50 —,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3.— —,60 Körlevelü jávor (Acer nogundo) — a 4 0 , - 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) —̂ 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betula alba) — — — — 20,— 1,50 —,30
Czirbolya fenyő (Pinus combra) — — 40,— 2,50 —,50 Körisfa (Fraxeinus excelsior) — — fŰ 25,— 1,75 —,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 - Erdei bükk (Fagus Silvatica) — — bű 3 2 ,- 2,50 ,40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) — — 70 350,— 18,50 4,— Szil mezei (Ülmus campestris — © 4 0 ,- 2,50 —,50
Svéd fenyő (Pinus mont. var. unc.) — 7 0 -7 5 450 — 2 4 ,- 5 , - Csere galagonya(Crataegus acy aeantha) CD 2 0 ,- 1,— —,30
Törpe fenyő (Pinus motana) .— 70—75 250,— 1 4 ,- 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinus bet.) *©

au
30,— 2,— —,40

Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 1 8 ,- Seprő jeneszter (Spartium scopariura) 50,— 3,30 —,60
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — — 2 0 ,- Amerikai vörös töigy (Quereus rubra) 40,— 2,80 —,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo acatia) — 
Mezges égerfa (Alnus glutinosa) —

35 — 
50,—

2,25
3,—

—,45 
—,60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gloditschia háromtöv (— triacanthos)

o
03

O
7 5 ,-  
70,— 

180,— 
30 —

4,30
4 , -
9,50
2 , -

—,80 
—.75 

2,40

Kocsánytalan (Quereus sessiliflora) — 1 hektl. « — 1 - >
Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 

Összes magvaim uj, szárazminöségben, akár esirázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvónyszabta erdészeti csira
képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm i velesü gy i m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

csógünü újólag megtoiziatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

=  POLG-ARI 3R.TJÍ
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
_  „ n -  ő csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói
buto Uteza d. Szervitater sarkan. A földmivelós m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e .................... ..... . . 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

A legelő-erdők berendezése, kezelése és 
hasznosítása.

Lapunk folyó évi folyamában közöltük 
volt az előfizetési felhívást a zsarolyási Márton 
Sándor m. kir. főerdész ur által irt s az or
szágos erdészeti egyesület által 1 0 0  darab 
arannyal jutalmazott fenti czimü pályamunkára, 
mely nevezett szerző ur saját kiadásában jelent 
meg Sátoralja-Ujhelyen s Ígértük, hogy a 
müvet megjelenése alkalmával bővebben is 
fogjuk ismertetni. A 239 lapra terjedő munka 
szükséges voltát fölösleges bizonyítani, érezte 
azt már régen mindenki, ki az erdészettel 
szakszerűen foglalkozik s igy csak örvende
nünk lehet, hogy a tárgy földolgozása nem

váratott még tovább magára s hogy az olyan 
szakavatott kezekbe került, mint a milyenek 
a szerző űréi. A valóban nehéz és érdekes 
kérdés kiváló szakértelemre és tapasztalatra 
valló kidolgozását eléggé igazolja pályadij el
nyerése is. A mü a szerző urnái 3 írtért ren
delhető meg.

Mutatványul közöljük itt egy részét annak, 
mit a könyvben a nedves talajon fekvő legelő
erdőkről olvasunk,

N edves talajon fekvő legelő-erdők.
Berkek, nedves időben süppedékes talajok, 

a melyeknek rétté való átalakítása egyelőre 
nagy befektetést igényelne s a melyek jelenlegi 
állapotukban csupán legeltetés és fatenyésztés 
mellett hoznak jövedelmet, legelő-erdógazda-

T Á R C Z A .
------------K *----------

Életm entő farkaskaland.
— Az életből mentve. —

A Kárpátok örökhó fedte ormainak alsóbb rétegén, 
ott, hol a fenyő a bükkel testvériesen össze fér s a 
tágabb völgyekben egy pár paraszt vityilló alkot olyan 
forma községet, melyre a róna lakója azt szokta mon
dani, hogy Isten háta mögött fekszik, — ott, hol a 
negyed holdnyi területtel rendelkező kis gazda birto
káról nem csak zöldséget, füvet, kukoriczát, burgonyát 
és gyümölcsöt nyer, de még tűzifa szükségletét is födözi, 
bárha azon a leggondosabb kutatás mellett sem talál
nánk még csak egy tüskebokrot sem, sőt leánya még 
virágos kertet is tart, hogy fölékesithesse magát és 
szive választottját rózsával, rozmaringal, — ott, hol 
csak minden második faluban van templom, minden 
negyedikben pap és csak minden nyolezadikban iskola,

korcsma azonban mindegyikben kettő-három, azokban 
pedig több részeg ember, mint a hány hivő van az 
összes templomokban, közöttük az irni, olvasni sem 
tudó bíróval mint itt is elüljáróval. — áll egy kis er
dőőri lak. Egymagában az erdő szélén, mint egy 
lakat a paradicsomkert ajtaján, nagy bosszúságára a 
parasztoknak.

A kisded épület egy fensikon épült, melyről a fél
órányira fekvő falura s az annak átellenében fekvő 
vadregényes bérczekre gyönyörű kilátás nyílik.

Ebben a lakban éltem én át házasságom első 
éveinek édes és keserű napjait.

Itt történt velem az, mit röviden elmondandó 
vagyok, mielőtt azonban rátérnék elbeszélésemre, annak 
megértéséhez okvetlen le kell Írnom kisded lakásomat, 
bár megvallom, annyit értek csak az építészethez, 
mint hajdú a harangöntéshez.

Az épületet közepén egy folyosó szeli át, jobbról 
az első ajtó a szalonba nyílik, mely egyúttal étkező és
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ságra a legjövedelmezőbben alakíthatók át. 
Ugyanis legelő-erdő üzemben ezekből a terü
letekből a fák a talaj nedvességének egy ré
szét felszívják s elpárologtatják és ez által a 
legelő minőségét javítják; a fák ily talajon 
jelentékeny tűzi fatömeget vagy ipari czélokra 
használható faanyagot szolgáltatnak s a jöve
delmezőséghez nagy mértékben hozzájárulnak.

Nedves területeken, ha azok kisebb terje
delműek, négyféle legelő-erdőgazdasági üzemet 
lehet életbe léptetni, u. m. 1.) legelő-erdőgazda
ság, épület s szerszámfa termeléssel; 2.) lege
lő-erdőgazdaság nyeső üzemben fonó vesszők 
termelésével; 3,) lombtakarmány-nyerés nya- 
kaló üzemben; 4.) botoló üzem tisztán vagy 
összekötve lombtakarmány nyeréssel. (A na
gyobb kiterjedésű ily legelő-erdőkről a követ
kező §. szól.)
1. Nedves helyeken elterülő legelő-erdő épület 

s szerszámfa termeléssel.
• Tenyésztendő fanemek: rezgő, fekete, 

kanadai, jegenye nyár, közönséges kőrizs és 
mezgés égerfa (alnus glotinosa). A nyárfélék: 
szarufa, ajtó bélés, deszka, itató vályúk, asz
talok, székekhez deszkának alkalmasak, a kő
rizs kerékgyártó s asztalos fát nyújt, az éger 
földalatti s különösen istálló hidlás és árnyék
székekhez, gátakhoz, alap-cölöpözéshez szol
gáltat kitűnő anyagot.

háló szobául is szolgál, szükség esetén azonban 
vendégszobává lesz alakítva, ha például valamely rokon, 
vagy jó barát látogat meg; a másik ajtón az irodámba 
lépek, mely egyszersmind dohányzó terem és feleségem 
varró műhelye s akkoriban, mikor a leirandók történtek, 
még nagy reményekre jogosító, ma azonban már lump 
gazembernek nevezhető trónörökösömnek s akkor 
még édes reménnyel várt, ma azonban — fájdalom — 
már tizenkettőre fölszaporodott csemetéimnek játszó 
szobája. Volt is benne olyan klasszikus rendetlenség, 
melyhez hasonlót alig produkál Fáraó bármely iva
dékának félfedelü sátora.

Balról az első ajtó a valóságos interveníensbe 
vezet, a princzipális és egyébb princzipiumok számára, 
a második a konyhába, abból egy harmadik a kamrába 
és végre onnan egy följárón át a negyedik a padlásra, 
erdélyiesen a hiúba.

Eme kissé hosszadalmas bevezetés után engedjék 
meg tisztelt olvasóim, hogy áttérjek tulajdonképeni 
tárgyára az elbeszélésemnek.

A beültetés vagyis a legelő-erdők létesí
tése 8 méter sor és suháng távolságban ülte
téssel vagy erős ruddugványozással eszközöl
tetik. Kell egy-egy kát. holdra kereken 90 
darab 3—6 éves suháng. A fűz és nyárt dug
ványozással igen jól megtelepithetjük, a kőrizs 
és égert ellenben ültetéssel hozzuk be. Ha a 
talajvíz közvetlenül a talaj felszíne alatt van, 
vagy az alatt 10—15 cmre, az esetben dom
bos ültetést alkalmazunk még pedig hogy a 
legelő területét ne rontsuk, következő módon, 
A csemeték helyeit szabályos hálózatban je
löljük ki s a fák helyén 1 méter átmérőjű 
kört érintetlenül hagyva, köröskörül csekély 
árkot, inkább teknő alakú mélyedést ásatunk 
oly módon, hogy a gyepet tégla alakban le
vágatjuk s félre tétetjük, a gyep alatt levő 
földet pedig középre hányatjuk. Az ásást mind
addig folytatjuk (szélességben s nem mélység
ben) mig közepén 40—50 cm. magas s 80—90 
cm. széles kúp alakú földtömeget nyerünk. A 
kiásott mélyedés szélét ekkor lenyesetjük, 
hogy a föld színe s az ásott mélyedés közt 
átmenet legyen. így a legelő állatokat nem 
akadályozza a mélyedés a járásban. Megjegy
zendő, hogy a mélyedés ásásánál egészen a 
talaj vízig csak akkor menjünk le, ha más
különben elegendő földet nem kapunk.

Az igy elkészített dombokra ültetjük a

Mint már emlitém, házasságom első éveit éltem 
a leirt fészekben. Édes napjaim is voltak, drága jó 
feleségem és fiacskám körében, de keserűek is be
aranyozni való anyósom társaságában, ki akkor hozzám 
hurczolkodott azzal a kijelentéssel, hogy halála után 
egyedül mi örököljük minden ingó és ingatlan vagyonát (?) 
már tudniillik ha megbecsüljük és jó gyermekek 
leszünk.

Ja j! még most is borzong a hátam, ha rá gon
dolok az erkölcsi prédikácziókra, melyeket birka türe
lemmel kellett végig hallgatnom, ha olykor-olykor kissé 
rózsás kedvvel tértem haza. Elkeseredésemben nem 
egyszer közel jártam az öngyilkossághoz.

Feleségem kárörvendre hallgatta az ilyen leez- 
kéket és én azoknak tulajdonítom azt, hogy ma már 
ő is olyan tökélyre vitte abbeli tehetségét, hogy 
akarva, nem akarva örökké vattával tele gyömöszölt 
fülekkel kell járnom, ha nem akarom magamat valami 
veszedelmes bajnak fül kitenni.

Farsang dereka felé járt az idő, lakzi lakzit
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suhángokat s elültetés után a levágott gyep
pel körül rakjuk a halmot. Ha azonban ily 
módon igen sokba kerülne az ülte
tés, akkor 3—4 éves csemetéket ültessünk 
csapdás ültetéssel, azonban ekkor 3—4 évig 
nem lehet legeltetnünk vagy pedig fonást kell 
a csemeték körül alkalmaznunk. Egyesíthetjük a 
csapdás s gödör ültetést oly módon, hogy a su- 
hángok vastag gyökereit 5—6 cmre lekurtitjuk 
s csak a hajlítható gyökereket hagyjuk meg. Az 
elültetéshez a csapdát 120 cm. hosszú és 60 cm. 
szélesre készítjük, azaz a H alakú metszésben 
a hoszabb metszés 120 cm., az ezeket összekötő 
metszés pedig 60 cm. Most felemeltetjük a csapda 
két szárnyát s egy munkás a csapda alat egy 
30 cm. mély gödröt ás ki. Ebbe a gödörbe állít
juk a suhángot úgy, hogy gyökereit lehetőleg 
szintesen széthúzzuk. Most a gyökereket 
a gödörből kikerült földdel tejesen elföd
jük s arra ügyelünk hogy a gyökerek közt hézag 
ne maradjon. Ezután visszaeresztjük a csapda 
két szárnyát, melyeket időközben középen kissé 
lekerekítünk, hogy a törzsnek helye legyen. A 
visszaeresztett csapda szárnyakat, ha azok nem 
mennének le egészen előbbi helyükre, egy fa
bunkóval köröskörül gyengén leveregetjük. 
(Az e ezélra használandó bunkó egy 25—30 cm. 
vastag s 20 cm. magas kerek fából áll, a mely
nek egyik lapos végébe egy méter hosszú nyél

követett; volt sütés, főzés, evés ivás és természetes, 
hogy ennek az erdő is megadta az árát, mert az apák, 
apósok, vők és sógoroknak gondoskodni kellett arról 
is, hogy a násznép ne csak jóllakjék, hanem meg se 
fagyjon.

Az al- és felvégi korcsmák szűz (?) bora sehogy 
sem akarta pezsgésbe hozni a kegyetlen hidegtől meg
csappant kedélyeket.

Az én becses famíliámat is meghívta egy ilyen 
lakodalmas ház, hát mondok: eredj asszony a poront
tyal meg a mamával (valahányszor a mama czimet 
használtam, anyósom szeme mindig megvillant az 
örömtől) én majd vigyázok a házra és különben sem 
hagyhatom itt a kerületemet. Ki tudja, nem-e éppen 
akkor pottyan elő valahonan a főerdész ur, no meg a 
24 óra sok idő, szabadságot nem kértem, nem lehet, 
nem mehetek.

Hála az isteni gondviselésnek (majd kitűnik később, 
hogy miért) anyósom még hallani sem akart a lakziról: 
.hideg van, meghűlök, a nélkül is gyönge vagyok”,

van erősítve.) A nyárfákat dugvány iskolában, 
a kőrizst s égert csemetekertekben neveljük. 
Körizsfát tisztán vagy egyes példányokban a 
legelőerdő szélén ne tenyésszünk, mert a kőrizs
bogár igen elszaporodhatik rajtuk s ekkor a le
geltetéssel esetleg szünetelni is kellene. A fane
mek betelepítésénél arra ügyeljünk, hogy a 
nedvesebb helyekre nyárt, égert, az egészen vi
zesre füzet, a magasabb fekvésű u. n. hátakra 
ellenben kőrizst ültessünk s dugványoztassunk.

Az ily módon betelepített kisebb legelő-er
dőben csak a kiveszésnek induló törzseket vá
gatjuk ki s helyeiket azonnal pótoljuk, vagyis 
szálaló üzemet alkalmazunk. A kivágatásnál azon
ban lehet bizonyos rendszert is életbe léptetni, 
p. o. 40 éves fordát felvéve, a terület egy nyol- 
czad rézsén 5 év alatt lassankint minden fát ki
vágatunk s helyébe újat ültetünk. Ha a terület 
30—40 k. holdnál nagyobb, célszerű lesz évi 
területenkint felújítani a legelő-erdőt, sarj-üzem 
alkalmazása mellett. A fordát 20—40 év határai 
között válasszuk; a fűzfára s égerre 15—30, 
nyár s kőrizsre 25—40 éves fordát vegyünk fel.

A rendes évi vágásterület melletti kihasz
nálásnál lehet szálüzemet is életbe léptetnünk. 
Ez esetben a felújítást uj ültetéssel kell eszkö
zölnünk s szálüzemben a fordát 50—60 évesre 
vehetjük.

ilyen és hasonló ellenvetésekkel mentegette magát.
Diktum faktum, az anyós és én otthon maradtunk, 

a feleség pedig a rajkóval szánra ült és fél óra múlva 
már eltűnt a falu zsúpfedelű házai között a vasalatlan 
talpú jármű a két mokány lóval, a még mokányabb 
kocsissal és az én két nagyobb és kisebb szemem 
fényével.

Négyszem közt mondva, soha sem rokoszenveztem 
az anyósommal, tehát nem csoda, ha ez alkalommal is 
fegyveremet vállra vetve faképnél hagytam becses 
személyét s mint amolyan pünkösdi szalmaöz
vegy, vigan fűtyőrészve ballagtam kerületembe.

Zsebórám éppen tizet mutatott, mikor a „Czigány 
domb” nevű dűlőre értem, de egy pár gyalogszánas 
gyermeken kívül, kik az én jóvoltomból száraz gályát 
hordtak, senkivel sem találkoztam.

Elhagyva a nyiladékot, be vágtam a zárt erdőbe, 
megkerülendő a községet, figyelmeztetni akarván ezzel 
az esetleges famanipulánsokat arra, hogy még élek, bár 
nem is óhajtják.
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LEVELEZÉS.
Nagy-csonka erdő, 1897, ápril 30.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az ellenem vadászati kihágás miatt indított hajsza, 

melyről már két Ízben emlékeztem meg lapunk hasáb
jain, folyó hó 10-én és 29-én folytatását nyerte. Az 
elsőbb említett napon megjelent Horváth Ágoston ur 
mint a vadászati jog bérlője s a velem ellenséges lábon 
álló Giroltán Joan erdőőr mint tanú.

Miután első sorban igazoltam, hogy az 1879 évi 
XXXI. t. ez. 37. §-ában megszabott képesítéssel bírok 
és hatóságilag is fői vagyok esketve, következett fent 
nevezett tanú kihallgatása.

Tanú azt vallja, hogy a Horváth ur által bérelt 
területen engem több Ízben látott vadászni, de sem 
esztendőt, sem hónapot megjelölni nem bir, sőt azt 
sem tudja, vájjon ama idő ősszeesik-e H. ur bérletének 
az idejével, azt azonban határozottan állítja, hogy 
kutyáimat a folyó évi január hóban látta a vadász- 
területen. Vallomására nézve megkérdeztetvén, elis
mertem, hogy tanú az 1893, 1894 és 1895 években 
láthatott a kérdéses vadászterületen, hogy azonban a 
múlt vagy a folyó évben látott volna, tagadom, egy
úttal kértem tanút, mondja be az általa látott kutyának 
a színét.

A tanú erre azt állítja, hogy az általa látott 
kutya homlokán csillag volt és nem az a kutya volt, 
a melyet eladtam.

Miután tagadtam v*lna, hogy ilyen kutya bir
tokomban lenne, mivel azt már két év előtt eladtam, tanú 
pedig váltig erősítette, hogy az most is nálam van, e 
miatt szó vitába elegyedtünk, minek következménye

lett a rendőrfogalmazó urnák nem valami sima modorú 
rendreutasítása, miből látható, hogy ez az ur hogy áll 
hivatásának magaslatán: előtte a nagy ur gorombás- 
kodhatik, sértegethet, arra nincsen szava, mig a szegény 
ember önigazolását személyeskedésnek nevezi.

A tárgyalást erre elnapolták egyrészt azért, 
mert a szintén e napra megidézett másik két 
tanú nem jelent meg, másrészt pedig azért is, mert 
panaszló Horváth ur Giroltán Joan koronatanújával nem 
volt megelégedve s igy ő maga kérte a tárgyalás el
halasztását, minek természetesen a legnagyobb kész
séggel hely adatott,

A f. hó 29-én megtartott folytatólagos tárgyaláson 
kihallgatták a megjelent tanukat.

Elsőnek K. Pap György tanú jelentkezett, kit a 
fogalmazó ur szives volt előre útbaigazítani vallomására 
nézve, midőn figyelmeztette arra a tényre, hogy január 
hóban rendezett hajtóvadászaton mint hajtó vett részt 
és két tanú előtt kinyilatkoztatta, hogy ő engem minden 
nap ott talált vadászni s hogy ezt tagadni ne merje, 
mert az illető tanukkal ezt szemébe fogja mondatni.

K. Pap György erre kijelenti, hogy a fennti nyi
latkozatot nem tette, hanem igenis a hajtó vadászatot 
megelőző napon, midőn egy kis galyért ment az er
dőbe, látott egy embert menni egy kutyával, de hogy 
ki volt, azt biztosan nem állíthatja, sem erre esküt nem 
tehet, csak úgy gondolta, hogy Dudás Ferencz jáger 
ur lehet, mert ezen a területen többször látta vadászni 
s úgy tudja, hogy a vadászterület is az övé. Vallomása 
igy vétetett jegyzőkönyvbe:

„K. Pap György tanú előadja, hogy a f. évi ja
nuár végén a társaság által megtartott hajtóvadászatot 
megelőző napon látott egy embert menni a vadász- 
társaság által bérelt területen, kinek kutyája hajtásban

Öreg este lett, mire ezt a kerülőt megtettem s 
már alig lehettem lakásomtól 10 pereznyire, a mikor 
észreveszem, hogy egy csapat jól megtermett farkas 
koezog felém.

Alig pillantottak meg, rögtön három részre osz
lottak; az egyik csoport előre tartott, a másik oldalba 
került, a harmadik meg hátulról vicsorgatta felém 
vakítóan fehér fogait.

Nem vagyok az az ember, ki a maga árnyékától 
megijed, de ez egyszer arra gondoltam, hogy szíveseb
ben ülnék az anyósom mellett, olvasva a szent bibli
ából Máté evangyéliomának valamely versét, mint hogy 
ennek a gyalázatos kompániának a harczi készülődéseit 
nézzem.

A positió rám nézve szerfölött veszedelmesnek 
mutatkozott, mert a besték olyan ügyes taktikával 
foglalták el helyeiket, mint egy legképzettebb had
sereg.

Kropacsek fegveremben nyolez töltény feküdt, 
táskámban is vagy hat, de mi az ennyi ellen? Negy

venen lehettek a banditák, mind a legjavából; szürke 
pofájuk csak úgy ragyogott az örömtől. Éppen rohamra 
készült a vérszomjas had, mikor fölkaptam puskámat 
s minden czélozás nélkül jobbra, előre, hátra oda lő- 
döztem, a hol a tömeg legsűrűbb volt.

A lövések megtették hatásukat: mint a fektébel 
fölvert nyúl után úgy porzott utánuk a hó. No de én sem 
voltam rest; ill’ a berek, nád a kert, futottam hazafelé, 
mint kinek árvíz van a nyomában.

Öt perez múlva ismét körülöttem állott a csapat, 
csakhogy most már kissé megfogyatkozva. Egy része 
jobblétrc szenderült, a másik meg úgy látszik megelé
gelte a fifikus ellenséget; elmentek másfelé szeren
csét próbálni, vagy talán elhullott társaik tetemeiből 
csaptak maguknak lakomát.

Ismét közéjük gyújtok egy párszor, azok szét
szaladnak, de a mint elkezdek futni, nyomomban van 
kettő. Visszafordulok, rájuk lövök, egy kicsit megrázzák 
a fejüket, de azért csak a hátam mögött vannak.

(Folytatás következik.)
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volt s ezen emberben Dudás Ferenczre ismert járásáról 
és a „moha* erdőnek tartott, a mit Vaszil Simon kerü
lőnek is elbeszélt.

Vaszil Simon erdőkerülő, tanú előadja, hogy a 
jelzett napon találkozott K. Pap Györgyei és ekkor 
láttak egy kutyát kijönni az erdőből s azt kérdezte 
tőle K. Pap György, hogy az a kutya az övé-e, mire ő 
azt felelte, hogy nincs kutyája. K. Pap György erre 
azt mondta, hogy a Dudás űré lehet, mert amott a 
határbán olyan formát látott járni s két lövést is hallott, 
de hogy merre azt kivenni nem tudta.

Eme vallomása a jegyzőkönyvbe úgy lett fölvéve, 
hogy azt a két lövést Vaszil Szimon a Moha nevű er
dőben hallotta, a merre Dudás Ferencz tartott. Tanú 
megjegyezni kívánja, hogy ő Dudás Ferenczel hat hó
napja szolgál egy erdökerületben, de ezen idő alatt az 
erdőben sem fegyverrel, sem a nélkül soha sem látta.

Lázin János erdőőr tanú előadja, hogy a kutya el
pusztítására vonatkozó üzenetét Horváth urnák két 
Ízbe megvitte Dudás Ferencznek, mire ez azt felelte, 
hogy mit üzenget neki, mikor ő neki a Horváth ur 
vadászterületére vadászati engedélye nincs, azt nem 
kérte és nem is kapta, kötelességét tudja, vadászni 
nem jár és kutyáját lánczon tartja, mit tanú is bizo
nyíthat. Arra a kérdésre, hogy járok-e fegyverrel az 
erdőbe, tanú azt feleli, hogy igen, mert a szolgálatot 
nem teljesíthetem korbácscsal, vadászni pedig az 
oroszfalvi határban szoktam, hová kutyámat az erdőből 
kivezető utón lánczon vezetem.

Erre a vallomásra H. ur nagyúri gőggel azt 
mondja a tanuknak: Jó l be vagytok tanítva*. Meg
jegyzendő, hogy a II. oszt. erdőőröket tegezni szokta, 
mint a város béreseit és kocsisait.

Arra a kérdésre, hogy van-e a feleknek meg
jegyezni valójuk, H. ur azt mondja, hogy én az oroszfalvi 
vadászatot csak ürügyül bériem azért, hogy az erdőt 
bitangolhassam és fegyvert és kutyát tarthassak s kérdi, 
van-e jogom fegyvert tartani és vadászni, holott va
dászati jegyem nincs.

Soós János rendőrfogalmazó és Fogarasi rendőr
tiszt erre azt mondják, hogy az már el van végezve, 
utóbbi kérdi, meg van - e még fegyverem és kutyám, 
mire azt feleltem, hogy igen.

Arra a megjegyzésemre, hogy K. Pap György 
vallomása nem lett az igazsághoz hűen jegyzőkönyvbe 
véve, hanem eltérésekkel, rám fórmedt a tárgyalás
vezető ur, hogy nem értettem meg, mit mondott a 
tanú s mi lett jegyzőkönyvbe véve.

Látva a helyzetet, kijelentettem, hogy miután azt 
tapasztalom, hogy az egész ügy erőletve van, védel
memre mit sem hozok fel s a jegyzőkönyvet mind
nyájan aláírtuk.

Az Ítéletet nem hozták meg s azt mondták, hogy 
ezt később fogják megtenni, midőn azonban elmentünk, 
Horváth urat, a panaszost vissza hívták, nyilván azért 
hogy tanácskozzanak vele.

A tisztelt olvasóra bízom, hogy alkosson magának 
ügyemben Ítéletet addig is, mig a hatóság által hozot
tat lapunk hasábjain közölni fogom.

D u d á s  F e r e n c z  
t. h. I. oszt, erdőőr.

II.

Tölgyes 1897 május 3.

T e k i n t e t e s  S z e r k e s z t ő  u r !

A  májfáknak ültetése, mivel a legények kedveseiket 
meglepni szokták, még mindig nagyon divatban van s 
ilyenkor töméntelen kárt okoznak a suhanczok az erdők
ben, kivágják a legszebb növésű fiatal fákat, nem törődve 
sem cselekedetük gonosz voltával, sem a törvény szigo
rával, mely utóbbi úgy is csak ritkán éri el őket, mert 
többnyire sikerül az erdészeti személyzet éberségét ki- 
játszaniok. Megesik azonban néha, hogy a nagy türelmű 
teremtő is megsokalja a garázdálkodást és megelőzi a 
földi igazságszolgáltatást.

Ilyen eset történt a múlt hó 29-én községünkben 
(Hont megye) midőn egy Lestár János nevű 17 éves suhancz, 
ki több társával kiment az erdőre s miután ott megra
kodtak és viszafelé vették utjokat, a nagy teher alatt 
megszakadt s úgy kellett őt társainak haza vinni, hol 
két napi kínos szenvedés után belső sérülésébe bele 
is halt.

Régi közmondás az, hogy a gyarló földi embert 
meg lehet csalni, de az Istent nem.

Tisztelettel maradván a szerkesztő urnák

igaz híve

M a t k o v i c s  A l b e r t  
uradalmi edőőr.

m.

Lippa I897 május hó 6-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !

A  szelíd gesztenye nemesítéséről szerzett tapasz
talataim alapján a következőket van szerencsém közölni:

1893  év tavaszán Székely Mihály főerdőmester ur 
nagyobb társaság kíséretében a berzovai fővölgyben 
(Aradmegye) megkisérlette I5— 20  darab 2 — 3 éves tölgy 
alanyba szelíd gesztenyét oltani, de biz az egy sem 
sikerült, minék magyarázatát én abban találtam, hogy 
az urak nem praxisból, hanem a kemény tábláju köny
vek magyarázása szerint próbálták ezt a munkát végezni 
és az én szerény megjegyzéseimet figyelmen kívül hagy
ták. Végre megunva a dolgot, nekem is oda dobtak 
5 darab naspolya gályát, mert a gesztenyéből már nem 
jutott. A  következő évben egy tölgy és két vadalma 
alanyban már szépen diszlett a naspolya s az utóbbiak 
egyike már akkor meg nem érlelt gyümölcsöt is hozott.
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Tapasztalatom ebből az, hogy ha az oltás jól van vé
gezve és kezelve, bármily távoli rokonfajok is fogamza- 
nak, de az ilyenek gyümölcsét még nem ízleltem. 

Tisztelettel maradván t. szerkesztő urnák

igaz hive
L e s t y á r  I s t v á n  

m. kir. erdő őr.

Különfélék.
Professzor az akasztófán. Amerikai újságok 

Írják: Wadleyban minap felakasztottak egy Lovett Bros- 
kins nevű szerecsent, a ki több középiskolában tanárko
don, mígnem egy szenvedélyes pillanat a bűn lejtőjére 
vitte. A  bűne, mely miatt ifjú életét a tanári karhoz ilyen 
méltatlan módon kellett bevégeznie, az volt, hogy leszúrta 
kedvesét. A  kivégzés előtt semmi félelmet sem tauusitott, 
az utolsó pillanatokat vig énekléssel töltötte. Az akasz
tófán következő beszédet mondotta:

Uraim! Azt az érzést mely engem e pillanatban, 
midőn önök előtt utoljára állok, áthat, megmagyarázni 
nem lehet. Megvallom rósz voltam, asszony vitt a bűnbe. 
A  nő minden rossznak az előidézője, Őrizkedjenek a 
nőktől. Engem kivégeznek életem tavaszán. Erős, fiatal 
és egészséges vagyok, mégis meg kell válnom e kedves 
élettől, csak az vigasztal, hogy örökké nem élhet senki. 
Tettemet megbántam, de az mit sem használ, még a 
más világon sem, a más világ kínjaitól nem félek, azok
ban nem hiszek. Még egyszer intem önöket, őrizkedjenek 
a nőktől. Uraim, good b e y ! Sherif ur végezze a köte
lességét,

Pillanat múlva a levegőben csüngött,

Gyújtogatás. Véghleshuta község határában 
Pazdara Márton erdőszolga házát ápr 25-ét követő éjjel 
felgyújtották, nevezetnek 1 1  éves fia bennépett az elhamvadt 
házban, anyja pedig gyermekének mentése közben súlyos 
égési sebeket szenvedett. A  járási főszolgabíró által nyomban 
megindított vizsgálat megállapította, hogy a tűz gyúj
togatásból keletkezett s a tett elkövetésével alaposan 
gyanúsított Porobok István véghleshutai lakost le is 
tartóztatták és átadták a zólyomi kir. járásbíróságnak.

Óriási jégvihar. Május hó elsején reggel kilencz 
órakor rettenetes jégvihar pusztított Tarnócz és Rapp 
nógrádmegyei községek között, mely emberáldozatot is 
követelt. Orkánszerü széllel vette kezdetét a fel 
hőszakadás és alig negyedóra múlva a föld- 
mives gazdáknak összes terméseikbe vetett reménye sem
mivé lett. A  lojásnagyságu jégdarabok nem hagytak 
épen semmi törékeny tárgyat, számtalan lábas jószág 
pusztult el, igy a többek között a hegyekről beomló ár 
egy egész juhnyájat sodort magával, három ökröt s egy 
csordást is, kinek holttestét csak másnap találták meg 
Egy másik pásztort a jég úgy összevete, hogy most 
súlyos betegen fekszik. A  vizáradat a vasúti töltést mint-

egy 7OO méter hosszúságban elsodorta és a közlekedés 
Losoncz felé most csak átszállással történhetik. A  sze
rencsétlen vidék lakói, akik most nagyrészt koldusbotra 
jutottak, nem emlékeznek hasonló természeti pusztításra.

Beszakadt templom. Megyes-Bodzás Atadme- 
gyei községben a minap beszakadt a római kath. tem
plom boltozata. A község tizenöt év előtt építette a tem
plomot, de ez az utóbbi időben egészen megrongálódott 
úgy, hogy már alig mertek istentiszteletre menni. A  
hatóság végre intézkedett és megbízta Varga István 
kovácsot, hogy a boltozatot vasszögekkel megerősítse. 
Varga tehát felment a templom padlására, hogy a 
munkát megkazdje, de alig tette lábát a boltozatra, 
ez leszakadt s a lezuhant gerendák maguk alá temették 
a szerencsétlen embert, aki szörnyet halt. A  templom 
boltozata leszakadása következtében használatlan, mert 
az oldalfalai is repedezettek. így tehát uj templomot kel
lene építeni, amire azonban nincs pénzük a szegény köz
ség lakosainak.

Pályázatok.
Az alulirt erdőgondnokság kerületéhez tartozó 240 

forint évi készpénz fizetés, 17 ürköbméter I. oszt. kemény 
dorong tűzifa, 2 k. hold föld avagy 20 forint váltság és 
állományszerü legelő illetmény, valamint 48 forint lakbér 
élvezetével összekötött mária-nostrai erdőőri állomás be
töltésére ezennel pályázat nyittatik.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879 . évi X X X I. 
t. ez 37 . Jj-ában követelt szakképzettségüket, a közalapok 
szolgálatába újonnan belépni kívánók pedig ezenkívül 
erős, ép testalkatukat, különösen jó lató, ceszélő és halló 
képességüket megyei főorvos vagy honvédorvos által 
kiállítandó bizonyitványnyal, továbbá a hivatalos magyar 
nyelvnek szóban és írásban való tökéletes bírását igazoló 
okmányokkal felszerelt és a nagyméltóságu vallás- és 
közoktatásügyi magyar kir ministeriumhoz intézett kér
vényüket f. évi julius hó 1-ig az alulírott erdőgondnok
ságnál nyújtsák be.

Kelt Pilis-Maróthon, 1897. április hó 22-én.
K ö z a l .  m. ki r .  e r d ő g o n d n o k s á g .

Kassa sz. kir. város erdőbirtokán három erdőőri 
állás megüresedvén, azok betöltése végett pályázat hir- 
dettetik.

Ezen nyugdijképes állásokkal egyenkint 200 frt 
évi fizetés, 10 % ötödéves szolgálati pótlék, természetbeni 
lakás, a szükséghez mért tüzifailletmény, valamint meg
felelő föld vagy rét illetmény van összekötve.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy az I879. évi
X X X I t.-cz, 37. §-a értelmében felszerelt folyamod

ványaikat f. évi május hó 3o.-áig Kassa sz. kir. város 
polgármesteréhez nyújtsák be.

Kelt Kassán, I897, április hó 16-án.
M ü n s t e r  T i v a d a r ,  

kir. tan., polgármester.
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A kövesligeti erdőőri állásra, melylyel a köves
ligeti közbirtokosság, a kalocsai grk. egyház, Remete 
község s a remetei grk. iskola és egyház erdei őrzé
sének kötelezettsége s a törvényhatósági péntártól 
240 frt fizetés jár, ezennel pályázatot hirdetek.

Felhívom tehát mindazokat, kik ezen állást el
nyerni óhajtják, hogy az 1879. t.-cz. 37. §-ában előírt 
minősítést igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 
a huszti járás szolgabirói hivatalánál folyó évi május 
hó 16-ának d. u. 5 óráig annál inkább nyújtsák be, 
mert a később beérkezendő kérvények figyelembe ve
hetők nem lesznek.

A választás határnapjául f. évi május 17.-ének d.
e. 10 óráját Kövesliget község házához tűzöm ki, ki
jelentem azonban, hogy a választás csak azon esetben 
lesz érvényes, ha azt a vármegye közigazgatási erdészeti 
bizottsága is jóváhagyja.

Huszt, 1898. április hó 13-án.
T orna J enő,

h. főszolgabíró.

270/I897 szám. Gömör-Kiskont vármegye tornalljai 
járásában egy III. osztályú járási erdőó'ri állomás meg
üresedvén, ennek betöltése czéljából pályázat nyittatik.

Ezen állomásra pályázók felhivatnak, hogy szabály
szerűen felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket az 
alulirt erdőgondnoksághoz folyó évi május hó 31-éig ter
jesszék be.

Javadalmazás: 200 frt fizetés, 30 frt, lakbér, 5 frt 
irodabér 25 frt ruhaátalány és 100 frt utiátalány, vagyis 
összesen 360 frt, mely előléptetés esetén 50-50 frttal 
emelkedhet.

Rimaszombatban 1897. évi május hó 7-én.

M. k i r .  k ö z p o n t i  e r d ő  g o n d n o k s á g .

Sopron sz. kir. város erdőhivatalánál megüresedett 
III. osztályú erdőőrí állásra ezennel pályázat nyittatik. 

Az évenkénti illetmények a következők: 

Készpénzfizetés 25O frt, ruha megváltási átalány 
2o frt gabonaváltság, természetbeni lakás esetleg 75 frt 
lakbér, 1100 kg. széna és noo kg. sarju megváltás a piaczi 
ár szerint, 12 méter dorongfa az erdőből beszállítva.

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879, évi X X X I- 
t,-cz, 37 jy-ában követelt szakképzettségüket, erős, ép 
testalkatukat, különösen jó látó beszélő és halló képes
ségüket tiszti főorvos által kiállított bizonyítvánnyal 
valamint életkoruk és illetőségükről anyakönyvi kivo
natai, továbbá a magyar nyelvnek szóban és írásban való 
tökéletes, a német nyelvnek a szolgálatban megkívánt 
szóban való bírását tanúsító okmányokkal felszerelt, sa
játkezüleg irt kérvényüket folyó évi julius i.-éig a vá
rosi iktató hivatalnál nyújtsák be; megjegyeztevén, hogy 
ezen állás nyugdíjra való igénynyel van összekötve és

hogy a kinevezett erdőőr állását f. évi augusztus l.-én 
köteles elfoglalni.

Sopron, I897. április hó 8.-án.
G e b h a r d t  J ó z s e f ,  

_ _ _ _ _ _ _  polgármester.

Ajánlkozások.
Egy 2O éves fiatalember ki 3 éven át részben 

mint vadászsegéd, részben mint erdőlegény erdészeti gya
korlatban állott, a magyar, német és tót nyelvet szóban 
és írásban birja, vadászsegédi vagy erdőlegényi állást ó- 
hajtan elnyerna valamely uradalomban. Szives ajánlatok, 
B. J .  1, sz. Közép-Revucza, Lip tó-megye, küldendők, 
melyek beérkezte után azonnal személyesen fog jelent
kezni s jó bizonyítványait lölmutatni.

Szerkesztői üzenetek.
Utadő fizetőnek. Arra a kérdésére, hogy vájjon a fölesketett 

erdőőrök kötelesek-e útadót fizetni, értesítjük, hogy az 1890 évi 
I. t. ez. 25 §-ának d. pontja értelmében az erdővódek és mező
rendőrök útadó mentesek, természetesen csak személyükre nézve, 
mert ha esetleg ingatlan vagyonuk vagy más egyéb hivatalukon 
kívül álló kereset után meg vannak adóztatva, eme adójukhoz 
arányított százalékkal az útadó alaphoz is kötelesek járulni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podh.rad.szky Emil.
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Kö r m e n d . L E I T N E R  J Á N O S  Kö r m e n d .
Lég és Gőzfűtéssel berendezett magpergető Intézete. Gőzerőre alkalmazott legújabb szerkezetű tisztító gépekkel!.
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I .  Fenyő-m agvak : <: S f5 ‘S f l . f l . f l . < s  % s f l . fl. a.
Erdei fenyő (Pinus sylvestris) — — 75—80 200,— 10,50 2,20 Hamvas égerfa (Alnus incana) — — 100.— 6,20 1,30
Fekete fenyő (Pinus austriaca)— — 75—80 230,— 1 2 ,- 2,50 Hegyeslevelü jávor (Acer platanoides) öb 30, _ 2 - - .4 0
Vörös fenyő (Pinus larix) — — — 40—50 100,— 5.50 1,50 Közönséges jávor (Acer pseudopl.) — £» 40— 2,50 —,50
Lucz fenyő (Abies excelsa) — — 80—85 140.— 7.50 1,20 Mezei juhar [Acer campestris] — — fl 40,— 2,50 —,50
Jegenye fenyő (Abies pectinata) — 40—50 50,— 3 — - .6 0 Körlevelü jávor (Acer negundo) — a 4 0 , - 2,50 —,50
Sima fenyő (Pinus strobus) — 75 500,— 25,80 5,50 Nyírfa (Betrula alba) — — — — pO 20,— i,50 —>30
Czirbolya fenyő (Pinus cembra) — — 4 0 ,- 2,50 —,50 Körisfa (Fraxcinus excelsior) — — fl 2 5 - 1,75 —,30
Tengerparti fenyő (Pinus Maritima) — 75 63,— 3,75 1 - Erdei bükk (Fagns Silvatica) — — *Sj 3 2 ,- 2,50 —.40
Corsicai fenyő (Pinus Corsica) — — 70 350,— 18,50 4 , - Szil mezei (tJlmus campestris — © 4 0 ,- 2,50 —,50
Svéd fenyő (Pinus mont. var. nnc.) — 70—75 450,— 2 4 ,- 5 , - Csere galagonya(Crataegus acyacantha) CD 2 0 ,- 1 — —,30
Törpe fenyő (Pinus motana) — 70—75 250 — 1 4 - 2,80 Gyertyán közönséges (Carpinns bet.) ■©’

|
30,— 2,— - .4 0

Douglas fenyő (Abies Douglasi) — 
Szurok Fenyő (Pinus Rigida) — —

1 8 ,- Seprő jeneszter (Spartium seoparium) 50,— 3,30 —,60
2 0 ,- Amerikai vörös tölgy (Quercus rabra) 40 — 2,80 —,50

II. Lombfa-magvak.
Ákáczfa (Robinia pseudo acatia) — 
Mezges égerfa (Alnns glutinosa) —

35.—
50,—

2,25 
3,—

—,45 
—,60

Hárs nagyleveiü (Tilia europ. grandif.) 
Hárs kislevelü (Tilia europ. parvifolia) 
Hárs ezüstlevelü (Tilia argentea) — 
Gloditschia háromtöv (— triacanthos)

*o
CD

'o
7 5 -

70,—
180,—
30.—

4,30
4,—
9,50
2,—

—,80' 
—.75 

2,40

Kocsánytalan (Quercus sessiliflora) — 1 hektl. 6 ,~ 1 t

Az árak kötelezettség nélkül a körmendi vasútállomáshoz szállítva, zsákkal együtt, bruttó értendők. Fizetendő Körmenden. 
Összes magvaim uj, szárazminöségben, akár csírázó készülékben, vagy metszési próba utján nyert törvényszabta erdészeti csira- 

képesség szavatolása mellett, a fent jelzett százalékok szerint, addig mig a készlet tart, szálittatnak.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu. fö ldm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czségíinK ujolag megtoiasatott
a nagytekintetii erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

3F£.t j i 3:A.:esl = — — —~
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni e,1gt$
Kiváló tisztelettel B L U M  és TARSA

BUDAPEST IV. '  ,  elsőrangú egyenruha készítő intézete.
, „ Ő csász. és kir. Fensége József Föhercz-eg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkam A földművelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á r a k :
Egész évre . . . . . . . .  4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H ird e té si d i j a k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

L e g e l ő r e !
Itt a szép Május! Verőfényes napjai ro

hamosan leolvasztják a magas hegyek hóleplét 
is, melynek kérge alól vidáman üti föl fejét a 
haragoszöld füvecske mintegy csábitva a hosszú 
télen át az istáló fülledt levegőjébe zárt s 
száraz takarmányra kárhoztatott házi állatokat 
s kínálva nekik a finom csemegének is beillő 
eledelt. Nehezen várt idő ez a marhatartó em
berre s valóságos örömnapja ez nem csak a 
marhának, mely vidám szökdécseléssel siet a 
jó teremtő által dúsan megtérített asztalhoz, 
hanem az egész háznépnek is, melynek apraja, 
nagyja gyönyörködik és osztozik a szegény 
állat örömében.

A hegyek és erdők vadonába hivatása által j

kiűzött erdőőr marhácskájában nem csak a lét- 
fentartásának hatalmas előmozdítóját látja, 
hanem egyúttal jó barátját is, mert azon kívül 
messze távolban körülötte alig van éló lény, 
melyhez bizalommal közeledhetnék, mellyel 
örömeit megoszthatná s melynek szive keserveit 
elpanaszolhatná.

Bgy-egy tehénke valóságos istenáldás az 
ilyen szám kivetett családnál. Boldog az, a ki 
szert tehet rá és azt magának megtarthatja, 
számát gyarapithaja, de hányán vannak ilyenek 
a szegénységre, nyomorgásra kárhoztatott er
dészeti altisztek között?

A szolgálatadó erdőbirtokos, úgy a kincstár, 
valamint a magános is majdnem kivétel nélkül 
megadja az engedélyt arra, hogy alkalmazottja

T Á R C 1 Z A .
------ -K>3-------

Életm entő farkaskaland.
Az életből merítve.

— (Folytatás és vége). —

Nem néztem én utat, hanem tüskön, bokron, árkon, 
szakadékon, hófúváson át nyargaltam eszeveszetten. 
Már csak egy töltényem volt s igy jobbnak láttam 
menekülni. Szégyen a futás, de hasznos.

Már a lakásomig értem. Beugróm a folyosó ajta
ján s még egy üdvlövést küldök vissza.

Ekkor egy különös gondolat villant meg agyam
ban : nyitva hagyom magam után a folyósó ajtaját s a 
másikon kirohanok s ezt magam mögött bezárom s 
miután hü kísérőim eddig folyton a sarkamban voltak, 
biztosra vettem, hogy ide is követni fognak s bekerül
vén a kelepczébe, én majd hirtelen a házat megkerülöm

s ott a hátunk mögött az ajtót reájuk zárom s igy 
szépen foglyul ejtem a hívatlan vendégeket.

Minden úgy történt, a mint terveztem: a két 
ordas bent rekedt a váratlan rekeszben.

Örvendve az elért siker fölött, fölsiettem az is
tálló padlására, nehogy a többi zsivány körme közé 
kerüljek. Onnan hallgattam a nagyszerű konczertet, 
melyet a két fogoly csapott: az egyik vinyogott nagy 
szomorúan, mély, szomorú hangon, siralmasan, a másik 
ordított kegyetlenül; egyik jobban volt megijedve, mint 
a másik. De haliga! mintha még egy harmadik hang 
is megütné fülemet. Erre a hangra jutott csak eszembe, 
hogy a mama is bent van a házban.

— „Még széttépik a szegény öreget* — so
pánkodtam magamban, de nem minden káröröm 
nélkül.

Késő éjszakáig hallgattam a hangversenyt pá
holyomból s utóvégre is az illatos széna között el
nyomott az álom. Nyugodtan hajtottam álomra fejemet
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bizonyos számú marhát, sertést tarthasson és 
azt a nem tilalmazott helyeken szabadon legel
tethesse, mert belátják azt, hogy a lakott 
vidékektől, a társadalomtól távol eső helyeken 
ilyenek híjával megélni szinte lehetetlen s ez 
valóban nem csekély mellékjövedelem az olyan 
szerencsésnek, ki ezt a jogát teljes mértékben 
kihasználhatja, de sajnos, hogy csak kevesen 
vannak olyanok, kiket a szerencse istenasz- 
szonya ilyen helyzetbe juttatott; sokkalta több 
azoknak a száma, kik ezekben a földi javak
ban szűkölködnek.

Az erdészeti altiszti pálya egyike a leg- 
háládatlanabbaknak, mert nem csak a javadal
mazása nagyobbrészt olyan csekély, hogy e 
mellett az egész élet nem egyéb a nyomorú
sággal való küzködésnél, de még az azt vá
lasztó élete, testi épsége is lépten-nyomon 
a különféle veszedelmek egész sorozatának 
van kitéve. A magasabb rangfokozatok, — hol 
ilyenek is vannak — javadalmazása még csak 
megjárná ahogy — úgy, azok legalább a napról- 
napra való megélhetést biztosítják, de az elő
menetel olyan lassú, olyan nehézkes, hogy 
inig ezek valamelyikére az ifjú felvergődik, 
bele őszül s a jobb javadalmazást nem ő, 
hanem azok az adóságok, melyekbe szükebb fize
tés mellett s gyakran még a sorsnak különféle 
csapásai miatt is bele verte magát.

Iyen visszonyok mellett nagyon természe
tes, hogy azt az egyébként gyönyörű pályát 
csak földhöz tapadt szegény emberek választják, 
kik szolgálatba lépésük alkalmával alig 
hoznak magukkal egyebet, mint a testük 
mezítelenségét takaró ruhát. A legszükségesebb 
házibutorok és szerelvények beszerzése, ruhá
zat kiegészítése elemészti az egész jövedelmet 
sőt nem is elég arra s igy vagy soha sem jut 
abba a helyzetbe, hogy magának egy kis jó
szágot szerezhessen, vagy ha igen, csak hosszú 
évek múlva s igy a javadalmazásának egy nem 
megvetendő részét, a legeltetés jogát nem 
használhatja ki. Azt fogják erre mondani az 
avatatlanok és a viszonyokkal ismeretlenek, 
hogy az nem baj, mert ha nincs mit legeltet
nie, akkor megkapja ezért a megfelelő kár
pótlást.

Tévedni emberi dolog s mondhatjuk, hogy 
azok, kik azt hiszik, hogy az erdőőr az 
általa ki nem használható legeltetésért kár
pótlásban részesül, fölötte nagyon tévednek. 
Nem csak hogy a kárpótlást meg nem kap
ják, de még az sincs megengedve, hogy 
saját marha híján akár bizonyos hányad
részből, akár pedig tejhasználat fejében idegen 
marhát hajthassanak ki arra a legelőre, mely 
nekik biztosítva van a saját tulajdon marháik 
részére.

biztos tudatában annak, hogy anyósom jól bezárkózott 
s igy baj nem érheti s biztos rejtekéből kontráz bele 
a farkasok hangversenyébe, bizonyosan nem kis bosszú
ságára a lelkes dalároknak.

A kiállott izgalmak, a fáradságos menekülés és 
a széna bóditó illata olyan mély álmot hoztak szeme
imre, hogy csak világos reggel ébredtem föl feleségem 
csengő hangjára, mellyel megállást parancsolt a nász 
kocsisnak.

Hamarosan lerázva magamról a széna porát, 
siettem lefelé, nehogy vaktába bele rohanjon az elzárt 
bestiák torkába s azok széjjel tépjék.

De mi az? A házban halotti csend uralkodik, 
hallgatnak a farkasok, csöndes az anyósom is. No már 
ennek a fele sem tréfa, — gondoltam s nagy sebtiben 
elmondom feleségemnek a történteket, szomorú, fon
toskodó ábrázattal, mint ha énnekem fájna legjobban 
a szivem az esetleges szerencsétlenség miatt.

Még a végére sem értem elbeszélésemnek, fele
ségem kezeit tördelve nagy jajveszékeléssel rohant az

ajtóhoz s még mielőtt megakadályozhattam volna, egy 
erőteljes rántással föltárta azt.

Mily nagy volt azonban meglepetésem, midőn a 
két farkast karikába zsugorodva, kiszenvedett állapotban 
találtuk!

A folyosó tele volt széttépett bőrdarabokkal, 
rongy foszlányokkal és mindenféle patikaszerek marad
ványaival.

Az anyósomra reá kellett törni a konyhaajtót, 
úgy becsukta magát s hiába kiabáltunk rá, többszöri 
fölszóllitásunkra sem nyitotta föl. Ott találtuk egy 
szögletben kuczorogva, remegve mint a nyárfa levele; 
alig akart ránk ösmerni az árva, kéket, zöldet játszott 
arcza az ijedtségtől.

Az éjjeli alkalmatlanságtól kidagadt szemei olyanok 
voltak, mint egy-egy tisztességes vörös hagyma.

Előtte a földön egy félszekérnyi étel volt fölhal
mozva: kenyér, hús, szalonna, gyönyörű füstölt sonka 
és kolbász gyűjteményem. Valószínűleg azért gyűjtötte 
halomra, hogy ha a farkasok reá törnének, legyen
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A javadalmazás tehát meg van, de csak 
papiroson. Meg van annak részére kit a sors, 
földi javakkal megáldott, de nincs meg annak, 
ki szegénységben sínylődik. Egészen a szent 
irás szavai szerint: „mert annak, akinek va
gyon, adatik, akinek pedig nincsen, még az a 
kevés is, a mije vagyon, tőle elvétetik.“

A jó módban lévő vigan legeltetheti meg
szabott számú jószágát az erre engedélyezett 
területen, a szegénynek, kinek a sors nem en
gedte meg a szükséges marha beszerzését, köny- 
nyező szemekkel kell néznie tása szerecséjét: 
ő sem azt a szép füvet nem legeltetheti, sem 
azért, hogy ezt nem teszi, kárpótlást nem kap.

Az egyenlőség hangzatos jelszavát hord
juk ajkainkon, fennen hirdetjük, hogy ennek 
a gyönyörű elvnek követői vagyunk s a tu
datlan megbámulja ebbeli gyönyörű erényün
ket, pedig hát a hangzatos szó leple rut ha
zugságot takar, melyet ha lerántunk róla, meg
borzadva látjuk az egyenlőtlenséget, a jogtalan
ságot egész mezítelenségében.

Milyen könnyű lenne ezen a visszás álla
poton segíteni! A jog meg van adva, adassék 
hát meg mindenkinek a mód annak az élvezé
sére. Meg kell annak a jognak az értékét 
becsülni s ki nem használt részét készpénzen 
megváltani. Ez nem is olyan nehéz és a szol
gálatadóra semmiféle megterheltetéssel sem

jár, mert ugyanazt a területet, melyet alkal
mazottja használna, ha ezt tehetné, bármikor 
kiadhatja haszonbérbe s az igy nyert összegből 
kárpótolhatja alkalmazottját.

Mit mondjunk kivált a központokban, iro
dákban, raktárakban, fűrésztelepeken alkal
mazottakról? Vájjon az ilyenek marháikat 
tentán, fürészporon, vagy más hasonlatos ta
karmányon tartsák?

Nem hirdetünk mi államfelforgató, törvény
bontó sociális vagy anarchista eszméket, me
lyeket pedig egyes hatalmasabbak olyan kész
ségesen szeretnek nekünk imp utálni, csak 
hogy a jog és méltányosság szolgálatába sze
gődött csekély erőnket megbénítsák s alkal
mazottjaikat a közös küzdelemtől visszariasszák; 
a meglévő jogok megvalósítása az, a miért 
küzdöttünk eddig, küzdünk most és küzdeni 
fogunk mindaddig mig azokat teljes mérté
kükben ki nem vívtuk. Csak elfogult vagy 
vak nem látja be az általunk szolgált ügy 
igazságos voltát.

Egyes csekélyebb kedvezmények, melyek 
nagy kegyelmességgel lesznek innen-onnan 
nyújtva, csak a mézes madzag jellegét viselik 
hivatva arra, hogy a jogos panaszokat háttérbe 
szorítsák, vagy legalább egy idóre elodázzák, 
mert hogy ezek elöl a füleket örökre elzárni, 
azokat meg nem hallgatni és nem orvosolni

mivel éhségüket csillapítani s ne támadjon reá is ét
vágyuk.

Mikor a mama ijedségéből magához tért, első 
dolga volt engem a képzelhető legkedvesebb czimekkel 
elhalmozni. Mintha csak én lettem volna az egész 
bajnak az okozója és a farkasokat úgy csalogattam 
volna oda az elvesztésére.

Kezeivel annyira hadonászott, hogy a főkötő is 
lecsúszott a fejéről, miközben egy eddig nem ösmert 
titok nyomára jöttem.

Ha teljesen megőszült hajjal találtam volna, ezen 
egy csöppet sem csodálkozom, mert a kiállott halál
veszedelem, a kiállott izgalmak ezt megmagyarázták 
volna, de igy, látva a színeknek ezt a komikus vegyü- 
lékét, nem birtam a nevetést magamba fojtani s har
sogó hahotába törtem ki.

A jó asszony arczkifejezésén mindjárt észrevettem, 
hogy illetlen magaviseletem fölött megbotránkozott, de 
arra még sem gondoltam, hogy a dolgot annyira szi

vére vegye, mert még alig hogjT magához tért, máris 
csomagolni kezdett és még az nap elhagyta szerény 
hajlékomat.

Távozása előtt íölforgatta az egész folyosót; 
folyton kutatott s nem volt olyan zug, melyet ki ne 
keresett volna. Nem tudtam elképzelni, hogy mit keres. 
Szolgálatkészen — mit máskor nem igen cselekedtem 
meg — siettem segítségére s kutattam vele együtt, 
bár magam sem tudtam, hogy mit. Kutatásaim közben 
az egyik farkas fogai között egy skatulya darabot 
pillantottam meg; óvatosan kiveszem a szájából s 
tüzetetesen megvizsgálom. Valami fekete zsiradékforma 
volt abban, hasonlatos a kátrányhoz, de nem olyan 
kellemetlen illatú.

De ezt már anyósom is észrevette s megfeled
kezve eddig gondosan őrzött titkáról, mint a prédájára 
lecsapó héja rohant oda, kétségbeesve kiáltva: „jaj! a 
hajfestő kenőcsöm !*

Csak ekkor tudtam meg, hogy mitől pusztult el 
a két farkas; széttópték a folyósón lévő böröndöt s
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a végtelenségig nem lehet, azt az illetők na
gyon jól tudják. Az igazság előbb-utóbb kitör 
és eget kér!

Legelőre! Hajtsd ki a marhádat, te sze
rencsés, kinek a sors ilyet adott, te pedig 
földhöz tapadt szegény, ki ezt nem teheted, 
menj ki magad családostul s gyújts ott magad
nak sóskát, később málnát, epret, kökényt, vadal
mát, hogy éhségedet csillapíthasd és magadat 
ki nem használható legeltetési jogodért némi
leg kárpótoljad!

A nehéz kezdet.
Röpül a szárnyas idő s a napok, hópapok, évek 

szinte nyomtalanul tűnnek el mögöttünk, csak a sza
porodó évszámok maradnak meg, néma betűkkel 
jelezve, hogy ime ismét közelebb léptünk életünk ha
tárához. A múltnak csak emlékei maradnak meg em
lékezetünkben s azok is csak homályosan, gyakran 
elmosódva. Intézményeket láttunk föltűnni, melyek 
hivatva voltak jót és hasznosat fejleszteni s nem volt 
más hátra, mint a jó és üdvös kezdetnek bölcs foly
tatása, hogy a fölvirágzás egyik-másik téren teljes 
legyen.

Honalapitásunk ezredik évének hajlásán kezdett 
az erdészeti szak is olyan tényezővé válni, mellyel 
komolyan kellett foglalkozni s mint már előzőleg az 
egész müveit világban, nálunk is megtették a kezdő 
lépésekat, melyekkel lassan haladván, végre elértek oda 
is, hol a Kárpátok hegyláncza és a Hargitta egyesül

nek, az ország legkeletibb szélére s megkezdték az er
dőrendezésnek régen kívánatos munkáját.

Csik vármegye 1892 évi deczember hó 15-iki köz
gyűlésének 2795 száma alatt megalkotta szabályren
deletét, melyben ki volt mondva az erdőőri állomások 
rendszeresítése is, talán muszájból, mert az felsőbb 
helyről lett igy elrendelve, vagy pedig azért, mert 
már maga is belátta, hogy a régi slendrián állapot, 
melyben az emberek csak pusztították a holdak erzein 
az erdőséget, felújításukra azonban senki nem gondolt, 
tovább már nem maradhat meg. Az erdők védelmére, 
azoknak üzemterv szerint való kihasználásának és fel
újításának előmozdítására a hivatkozott szabályren
delet 27 erdőőri és 51 erdőszolgai állást szervezett.

Az erdőöri állások közül volt 14 első osztályú 
250 frt — 13 másod osztályú 200 írt évi bérrel és 
30—30 ürköbméter tűzifa járandósággal; az erdőszolgai 
állásoknál 17 első osztályú 150 frt — és 34 másod
osztályú 120 frt évi bérrel és 20—20 ürköb
méter tűzifa járandósággal. Az igy szervezett állásokra 
1894 évben pályázat hirdettetvén, azokat már a követ
kező év julius havának elején betöltve találjuk s magam 
is ott voltam az egyik állomáson.

A kezdet nehézségeit csak azután ismertük meg, 
midőn az erdők bitangolásához szokott népet meg
fékezni és rendhez szoktatni törekedtünk. A dolog 
szinte lehetetlennek látszott; azt a sok piszkot, szitkot 
és átkot, mit reánk szórtak, lehetetlen elősorolni; a 
folytonos veszélyes fenyegetések edzedték tetterőnket 
a további tusában. Kőzhivatalnokok cselédjeik utján 
igyekeztek a rendetlenséget előmozdítani, községi bírák, 
erdőrendőr esküdtek biztatták titokban a népet makacs 
ellenszegülésre, sőt ebben maguk jártak elől jó pél
dával ; vezették a népet a régi gyakorlat gonosz utain

egyebet nem találván benne, megették az anyósom 
hajfestékét.

Inyenczségükért keservesen meglakoltak, mert a 
derék kenőcs — hála néked, ó föltaláló — mindkettőt 
menthetetlenül elpusztította, engem pedig két különféle 
veszedelemtől mentett meg, melyek közül ma sem 
vagyok tisztában, hogy melyik volt nagyobb.

Miután anyósomtól vagy ezerszer bocsánatot kér
tem volna, a miért őt ilyen veszedelemnek kitettem, 
látszólag kiengesztelődött s érzékeny búcsút véve 
tölünk, fölezihelődött a távozásra.

Mikor fölült a szánra, én és feleségem kezet csókol
tunk neki, ő pedig mindkettőnket homlokon. Júdás 
csókja volt az!

Érzékeny bucsuzásunkat a kocsis „gyü!“ kiáltása, 
ostorának pattogása és nyelvének szokásszerü csetten- 
tése zavarta meg. Pillanat alatt eltűnt szemeink elől 
a szán s vele az anyósom is.

Engem azóta sokat hányt, vetett ide-oda az élet 
vihara, mindenben volt már részem, csak a jóban,

teljes megnyugvásban nem. Az anyósom még mindig 
él, a hajára uj festéket készített s mint látszik, férjhez 
menni készül.

A két jeles állatnak a bundáját kikészittettem s 
gondosan ápolom és híven őrzöm a molyok ellen s ma 
is örömmel mutogatom ismerőseimnek és látogatóimnak 
s készséggel mesélem el nekik, hogy volt gazdáik 
akkor, midőn éhségadta dühükben életem ellen törtek, 
mint mentették azt meg, elűzve házamtól életem, bol
dogságom leghübb őrzőjét — az anyósomat,

_________ KULCSÁR PÁL.

A D O M Á K .
Rósz betegápoló. Az orvos 12 pióczát rendelt a 

betegnek. Másnap kérdezi a feleségét, hogy van a beteg?
— Rosszabbul, orvos ur, — felel sóhajtozva az 

asszony.
— Nos és adta neki a pióczákat, melyeket előírtam ?
— Adtam, adtam, de csak hármat tudott az isten

adta nyersen lenyelni; a többit megsütöttem.
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s mi legiszonyatosabb, egyesek még attól sem riadtak 
vissza, hogy a népet az erdőőri személyzet legyilkolá- 
sára biztatták: „mienk az erdő, mienk a fa, nem ka
pálta senki, mi adózunk érte, mi rendelkezünk is vele 
és senki más!“ Ezek voltak az általános jelszavak.

Ilyen viszonyok természetes kifolyása volt a fa
tolvajok, tilosban legeltetők, erdőgyujtogatók tömeges 
tetten érése, beperesitése, elitéltetése, ennek következ
ménye pedig, hogy a nép igyekezett a szigorú erdő
őrtől menekülni s az ellen folyton áskálódni, följelen
tésekkel élni s jött a fegyelmi vizsgálatok hosszú 
sorozata. Egy párnak bele is került állásába ez az 
eljárás, no de az ilyenek nem is voltak tiszta emberek 
s igy nem is alkalmasak erdőőrnek.

Egyes védkerületek erdőkihágási eseteinek száma 
egy év alatt a 800—1000-et is megközelítette s ezek 
nyilvántartása, feljelentések szerkesztése stb. nagyban 
szaporította az irodai munkát nem csekély hátrányára 
a külső szolgálatnak.

A kezdet ilyen nehézségei által okozott elkedvet- 
lenedést még fokozta, hogy a rendszeresítés alkalmával 
szóval megígért egy harmada az erdőkártéritményeknek 
is csak puszta Ígéret maradt. Szó volt a szervezés al
kalmával arról is, hogy abban az esetben, ha elegendő 
erdőőr a megszabott javadalmazás mellett nem jelent
kezik, azt javítani fogják, miután azonban elég jelent
kező akadt, ez is elmaradt, bár a fizetés emelésért 
nyolczan folyamodtunk.

így állván a dolog, többen már teljesen elked
vetlenedtek s más pályát szándékoznak választani, én 
azonban ennek nem vagyok barátja, mert még mindig 
remélek egy jobb jövőben. Kezdeni és nem folytatni, 
annál kevésbé végezni, ez nem lehet czélja az életnek; 
maradjunk csak meg híven továbbra is hivatásunknál, 
majd csak fölvirrad nekünk is valaha!

Igaz, fáj az mindnyájunknak, hogy a kezdet ne
hézségeivel nekünk kell megküzdeni s utódaink majdan 
készen találják a jobb viszonyokat, de azért nem iri
gyeljük ezeket sem: az erdőőri pálya tövises volt és 
az ,is fog maradni úgy látszik örökké.

Csak az az egy fáj, hogy az urak, a kikre ez 
tartozik, nem látják be, hogy egy erdőőrnek 250 írtból, 
egy erdőszolgának 120 írtból megélni, sőt még lakást 
is bérelni az egyéni tisztesség és becsület megőrzése 
mellett nem lehet, pedig hát eme tulajdonságokat meg
kívánják tőlünk, de még magunk sem szeretnők el
veszteni.

A kincstár és némely uradalom erdőőrei még 
csak tiszteségesebben vannak díjazva, sőt még nyug
díjra is van igényük, de mit szóljunk mi, kik nevet
ségesen csekély fizetésünk mellett csak egy jobb jövő 
reményében teljesítünk szolgálatot ? Legyetek csak nyu
godtak, hatósági erdőőr bajtársak! Azok, kiknek van 
honnan pótolni csekély jövedelmüket, megélnek a jö
vőben is, az olyanok pedig, mint jó magam is, kiknek 
bérükön kívül egyebük nincs, pár évi vergődés után

nyakukba akaszthatják a koldus tarisznyát s mehetnek 
azzal olyan vidékekre, hol nem ismerik őket s igy nem 
tudják, hogy egykor ők is buzgó munkásai voltak az 
erdők rendezésénék és fölvirágoztatásának. X.

LEVELEZÉS.
Erdőháza 1897. május 2-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Folyó év január 31-iki számában „Egy szó a 

maga idején* czimü vezérczikkben felhívott volt Gub- 
riánszky Mór szeretett szaktársunk, hogy egy nagyobb 
szabású dolgozatot elkészitendő, ehez eszmecserére 
illetve szaktársai véleményeire van szüksége.

Hogy eme felhívás mindenütt süket fülekre ne 
találjon, bátor vagyok arra visszhangot adni és az al
tiszti pályán tapasztalt tengődéseimből egyet mást el
mondani, t. i. ha t. szerkesztő ur soraimnak egy kis 
helyet szőrit kedves lapunkban.

Még csak másfél esztendő óta vagyok részese az 
erdő gyönyörűségei élvezetének s ezzel kapcsolatosan 
az erdő - altiszti szolgálat sanyarú javadalmazásának. 
Másfél évvel ez előtt, midőn tanulmányaimat befejez
tem, legszebb reményeket szőttem magamban, boldog 
jövőt láttam előttem, abban az édes reményben, hogy 
most majd élvezhetem fáradságom gyümölcsét. Hej 
de a sors kemény, irigy és mostoha volt irányomban!

Kilépvén a szakiskolából , figyelmesen olvastam 
az „Erdészeti Lapok*-bán megjelent pályázatokat, nem 
akarván édes apám kenyerére sokáig szorulni: minden 
egyes üresedésben lévő állásra folyamodtam, de sajnos, 
kár volt a bélyegeket pazarolnom. Állást csak nagy 
nehezen s az igazgatóm segítségévéi tudtam kapni. 
Persze nem valami fényeset. 200 frt, lakás és 
tűzifából állott a jövedelem. Önként érthető, hogy 
mohón kaptam utána, egyrészt azért, hogy a három- 
negyedévi gyakorlatom meg legyen s szakvizsgát te
hessek le, másrészt pedig, mert sokkal könnyebben 
folyamodhatom olyan állásra, ha szakvizsgám meglesz 
— mely tiszteséges megélhetésemet biztosítja.

Már a szakvizsgám is megvan, melyen jó ered
ménynyel mentem keresztül, de még máig is itt küz
dődön! a mostoha sorssal s ha édes apám nem nyúj
taná segédkezét, eddig talán a rósz szellem hálójába 
kerültem volna.

Jobb állásra folyamodni már nem is merek, kü
lönösen ha rátekintek egy egész halmazt képező 
visszautasított folyamodványomra. Szintén csak úgy 
kaczag rám a sok bélyeg.

Magán uradalmaknál hahébe-korba van egy jobban 
jövedelmezett állás, hiába kopogtat oda egy szakképzett 
idegen, ismeretlen egyén, mert hisz’ van minden ura
ságnak egy-két hü kocsisa, bérese, inasa stb. ezeket 
hát meg kell jutalmazni valahogyan a hü szolgálatukért,
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mely jutalom abban áll, hogy ezekből aztán csinál 
vadászokat, fővadászokat, erdészeket, ritka esetben er
dőőröket, mert hát ott vannak idegenek (értem a szak
képzett embereket) kik" nem szereztek maguknak ér
demeket, ezeknek jó a 200 frtos erdőőri állás is.

Magától értetődik, hogy ilyen kocsisok — béresek, 
inasok stb. ha zöld ágra vergődnek, ajkbigyesztéssel, 
szemhunyorgatással kinevetik s egyáltalában lenézik a 
szakképzett egyént, s mig ők 350—500 írtig rugó fi
zetésük mellett lustálkodnak, addig a szakképzettek 
naphosszant fáradoznak s koplalás a sorsuk. Ezek 
azután valóságos „Banyaró Vendelek*.

Innét van az, hogy nincs kellő tekintélyünk, a 
mely bennünket megilletne, innét van az, hogy Gub- 
riánszky szaktársunk felhivására kevesen jelentkeznek, 
de innét ered az is, hogy a testületünk csak egy fel
legvár, melyet a lágy zephir fuvalata egy pillanatban 
összerombol, megsemmisít.

És én mindezekből következtetőleg a mondó 
vagyok, hogy Gubriánszky szaktársunk kemény dióba 
harapott. No de azért nem kell csüggednünk, nem kell 
kétségbe esnünk, hanem gyüjtsünk egy kis erőt. Ne 
hátráljunk egy kis nehézség előtt; hanem munkára fel 
társaim! Építsünk egy erős bástyát, mely megvéd a 
veszedelmektől.

A kiben van még egy kis lelki erő, csatlakozzék 
táborunkhoz, mert csak is egyesült erővel foghatunk a 
nagy munkához, s megvédhetjük jogainkat, tekintélyün
ket, s meglátjuk hogy rövid idő allatt diadalmasan 
felkiálthatjuk: „ime, a rósz palánta nemes gyümöl
csöt hoz.*

Szívélyesen üdvözli Önöket hü társuk
M a c h a i  Pál .

Különfélék.
Szomorú s ta tisz tik a . Nyilvántartási könyveink 

átviszgálásánál a következő szomorú tapasztalatokra 
jutottunk: Előfizetése lejárt a múlt év különböző hó
napjaiban 42 előfizetőnek (?); folyó év január 1-vel 
75, január végével 2, februárban 4, márcziusban 128, 
áprilisben 7-nél, 1896 évet megelőzőleg pedig négyen 
vannak olyanok, kik a lapot elfogadják, de hátralékaikat 
nem fizetik, a 262 olvasónál e szerint kerekszámban 
450 frt hátralék van kint. Nem hisszük, hogy a föld 
kerekségén lenne még csak egy lap is, mely hasonló 
nehéz körülmények között, minden idegen segítség 
nélkül, saját gyönge erejéből tartaná fenn magát. Azt 
hisszük, hogy ehhez nem kell kommentár s az illetők 
fognak kötelezettségeiknek már a legközelebbi napok
ban eleget tenni.

H alálozás. Egy visszaérkezett lapunk czim- 
szalagjára irt följegyzés alapján közöljük a szomorú 
hirt, hogy Költő Károly járási erdőőr Dicső-Szent-Már- 
tonban elhalálozott. A boldogult lapunknak elejétől

kezdve buzgó hive és támogatója volt. Nyugodjék 
békével! ,

M éregkeverő cse léd leány . Az elvetemültségnek 
megdöbbentő példáját mutatta be Hevesen Ferencz Julcsa 
tizenhatéves cselédleány. Klein Lipót mázolónál volt 
szolgálatban s a gyermekek gondozását bizták rá. Ennek 
a kötelességnek úgy felelt meg, hogy a legkisebb 
gyermeket, másfél éves csecsemőt méreggel akarta el
pusztítani. Tervét azalatt akarta végrehajtani, mig a 
gazdája aludt s asszonya a piaczra ment bevásárolni. 
Leszedte egy csomag gyufának a fejét és betette a 
gyermek reggeli tejébe, s hogy jól összefőljön, még föl 
is forralta. E  közben hazajött a háziasszony, de ez nem 
riasztotta vissza tervétől a leányt. Az anya szemeláttára 
akarta a gyermeket a mérgezett tejjel megitatni. De a 
gyermeknek a tej sehogy sem Ízlett és simi kezdett. Ezt 
meghallván az anyja, odament, hogy majd ő itassa tovább 
a gyermeket, de az tőle sem fogadta el a tejet- Erre 
az anya megkóstolta a tejet s azonnal megérezte a gyufa 
izét. Megvizsgálta a tejet, kiöntötte egy másik csészébe 
s ime, az alján ott piroslott a sok gyufafej. A  mázolórögtön 
elküldött a rendőrségre és az elvetemült leányt letartóztatták.

Tem etkezési egy let. A  m. kir, erdőigazgató
ság kerületében alkalmazott erdészeti altiszti és segéd
segédszemélyzet által alakított temetkezési egylet alap
szabályait a belügyminisztérium jóváhagyta. Óhajtandó 
lenne, hogy 'a jóváhagyott alapszabályokat mások oku
lására az illető egylet lapunkban közzé tenné.

Is te n  veled  e rd é sz e t ! Alleram János, a besz- 
terczebányai püspöki uradalom erdőre állásáról önkényt 
leköszönt, hogy az állam vasutaknál nyert állomási vi- 
gyázói állását elfoglalja. így űzi el a rósz javadalmazás 
szakérőinket más pályákra, melyek jobban biztosítják a 
megélhetést. Volt katársunkak uj pályáján sok szerencsét 
kívánunk!

A  család  uto lsó  ebédje. Az uhornai határban 
egy Lehne nevű parasztgazda negyedmagával a mezőn 
krumplit ültetett, azalatt pedig szekerét a hegy lejtőjén 
hagyta. A  körülötte legelésző ökrök a szekeret valahogy 
megmozgatták, a kocsi folyton növekedő sebességgel 
gördült lefelé a lejtőn és a hegy lábánál ebédnél ülő 
családnak rontott. Két gyermeket agyongázolt, az anyju
kat halálosan megsebezte, egy másik asszonyt pedig egész 
életére nyomorékká tett.

Örökzöld tö lgyfa. Abból a körülmény bői, hogy 
a tölgyfa általában makacsul ragaszkodik még száraz 
leveleihez is s azokar csak tavaszkor hullatja, és magának 
a levélnek kemény voltából is azt következtették, hogy 
a tölgyfa valami örökzöld fának ivadéka, a mely csak 
újabb geológiai korszakokban vesztette el télire zöld 
lombozatát, a lombhullatás dolgában azonban még nem 
fejlődött odáig, mint egyéb errópai fáink, melyek már 
a téli fagy be következte előtt hullatják levebiket. E  
theoriát igazolni látszik az, hogy Angolországban a múlt
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században a tölgyfának (Quercus ceiris) örökzlöd uj vál
faja támadt. Valami Lucombe ugyanis I 766 táján egy 
maréknyi makkot vetett el, a melyek egyik tölgyfájáról 
valók voltak. A  csemeték közt feltűnt az egyik az által, 
hogy zöld lombját télen is megtartotta s e tulajdonságot 
utóbb, évek során ezer meg ezer uj csemetére is át
örökölte. Sajátsága e válfajnak, hogy évenkint csak egyszer, 
májusban hajt levelet, holott a többi tölgyfa tudvalevőleg 
nyáron ismét hajt. Előnye a válfajnak, hogy gyorsan s 
erősen fejlődik, mi miatt kertészek és erdészek vetekednek 
szaporításában. Nálunk is elkelne!

A lád áb a  re jtő zö tt sikkasztó. Budapesten a 
minap egy házban igen furcsa körülmények között akadtak 
Milkowszky János 19 éves galícziai helytartósági számtisztre, 
a  ki iránt a lembergi rendőrség mutatott élénk érdeklődést. 
Milkowszky Lembergben mindennapos vendége volt az 
orfeumnak, a hol Weninger (Molnár) Anna énekesnő 
kedvéért ezreket pazarolt. Molnár Anna nemrég eltávozott 
Lembergből s Budapestre szerződött valami külvárosi 
zengerájhoz. Utánna jött azonban imádója, a kiről időközben 
kiderítették Lembergben, hogy a közpénzekből mintegy 
húszezer forintot sikkasztott el. Persze rögtön telegrafáltak 
a  budapesti rendőrséghez, mely végre reá akadt a 
sikkasztóra. Molnár Anna József-köruti lakásán találták 
meg egy ládába bújva, a honnan a detektívek unszolására 
előkerült. A  sikkasztó beismerte tettét.

H ogy ju t  tó t g y erek  az iskolába. Gyetván, 
hol a néppártiak Zsilinszki államtitkárt nem éppen elő
zékenyen fogadták, az állam az irtványokon állami is
kolákat állított föl. Az iskola persze gyakran órányi 
távolságra esik az egyes elszórtan fekvő házaktól s a 
szülő akárhányszor hátán viszi iskolába a kis nebulót.

Beiratás alkalmával történt, hogy az egyik atyafi 
zsákkal a hátán állított be az iskolába.

— Nő, tanító ur, hoztam a gyereket az iskolába — 
mondta ■— s azzal leteszi a zsákot s kezdi oldani a száját.

Előhúz üstökinél egy borzas gyereket, rá néz, 
egyet káromkodik s azt mondja kedvetlenül:

— Az árgyilusát, nem az iskolás gyereket hoztam.

H angya-bor. A  brazíliai indiánusok a hangyát 
valami szeszes-ital készítéséhez használják. Érdeklődők 
részére ide igtatjuk ennek készítési módját, bár nem 
igen hisszük, hogy ez az ital nálunk meghonosodnék. A 
Vera elkészítésével csak nők és leányok foglalkoznak; 
nehánvak fateknőben a kukoriczát annyira megtörik, hogy 
héja könnyen lehámlik, azután fazékban megfőzik, és ha 
elég puha, hideg vizzel lehűtik. A  mig a kukoricza fő, 
más nők azzal vannak elfoglalva, hogy valami nagyobb 
hangyafaj potrohát leharapják s azt fazékba dobják. Ha 
a v íz  kihűlt, a nők körülülik a fazekat, kiveszik belőle 
a puha kukoriczát, apróra rágják azt, majd tenyerökre 
köpik s urja dörzsölik, s aztán ismét a fazékba teszik. 
Ilyenformán, folytonos rágás és köpködés közt az egész 
készletet több ízben átmunkálják. Ezután szitán átsszűrik 
s a megmaradt részt újra megrágják, mig az átszűrhető. 
27—30 óra múlva ez a kedves anyag erjedésbe jut s

akkor kész az ital, mely kábító hatással van és portugál 
utazók állítása szerint igen jóizü.

Pályázatok.
167/897 szám. A városi erdőőri állomásnak tiz 

évi időtartamra való betöltése czéljából ezennel folyó 
évi május hó 31-iki határidővel pályázat nyittatik.

Az erdőőr javadalmazása: készpénzfizetés 300 frt, 
lótartási átalány 80 frt és 16 ürköbméter tűzifa az 
erdőn.

Az erdőtörvény 47 §-a szerint minősített pályázók 
felhivatnak, hogy egészségi állapotukat feltüntető or
vosi bizonyitvánnyal felszerelt kérvényüket fent kitett 
határidőig az alulirt városi tanácshoz küldjék be.

S z á s z s e b e s e n ,  1897 évi május hó 5-én.
A v á r o s i  t a n á c s .

C o n r a d ,  polgármester. Sc h unn ,  főjegyző.

1078/97. Az alulírott m. kir. erdőhivatalnál egy
Ill-ad oszt. 360 frt. esetleg egy Il-od oszt. 420 frt, il
letve egy I-ső oszt. 480 frt évi bér és állományszerü 
illetményekkel rendszeresített famesteri állomásra pályá
zat nyittatik.

Pályázni óhajtók felhivatnak, hogy ép, erős test
alkatukat, különösen jó látó, halló és beszélő képes
ségüket, kincstári erdészeti orvos, megyei főorvos vagy 
honvéd törzsorvos által kiállított bizonyítvánnyal, 24 év
nél nem fiatalabb és 40 évnél nem korosabb életkoru
kat és illetőségüket anyakönyvi kivonattal, továbbá a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való 
tökéletes bírását, a vizi, út és polgári építkezésekben, 
illetve az ezekre vonatkozó tervek és költségvetések 
szerkesztésében való jártasságukat és az építkezések
nek a megállapított tervek és költségvetések szerinti 
vezetésére való képességüket igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényeiket, 1897. évi május hó 28-ig az 
alulírott m. kir. erdőhivatalnál, még pedig az állam
szolgálatban levők felettes hatóságuk, magánosok pedig 
az illetékes közigazgatási hatóságuk utján nyújtsák be.

Sóóvárott, 1897. évi május hó 4-én.
M. kir.  e r d ő h i v a t a l .

Szerkesztői üzenetek .
R. P. uruak. Kulcsár Pál ur, lapunk buzgó s derék munka

társa megunva az erdészeti szolgálat által nyújtott jólétet, el
hagyta a háládatlan pályát s most hivatalnok Mármarossziget 
városánál.

Neheztelitek. Ön azért neheztel, hogy czimszalagjára rá
vezettük az előfizetés lejáratának az idejét, mások meg akkor 
támadnak meg, mikor ezt nem tesszük. Igaz, hogy pontos ember
nek erre semmi szüksége, fizet az ngy is, a ki pedig nem pon
tos, annál ez sem használ. Sajnos, hogy az utóbbiak még mindig 
nagyobb számmal vannak. A beérkezett előfizetést nyugtatjuk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P odhradszky  Em il.
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Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. Május 25. 34-ik szám.

ERDÉSZETI ÚJSÁG
szak- ós társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Pél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed évre . . . . . . . 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Tisztelt olvasóinkhoz!
A folytonos megfeszített munkálkodásban ki

merülve s az előfizetési dijaknak sok oldalról való 
késedelmes beküldése következtében anyagilag is meg
törve az „Erdészeti Ujság“ további kiadásával és szer
kesztésével járó szellemi és anyagi terheket gyönge 
vállaim továbbra meg nem birják s ezeken könnyítendő 
és hogy a mindenfelől sűrűn hangoztatott különféle 
igényeknek a jövőben is lehetőség szerint megfelel
hessek, ezeknek a nem csekély terheknek megosztásá
hoz társul kértem föl S z o n t á g h  E l e k  I. oszt. m. 
kir. főerdőőr urat, ki maga is érezvén és ismervén az 
általunk közösen szolgált érdekek nagy fontosságát, 
készségesen vállalkozott a terhes munka megosztására 
s a nehéz küzdelemben való részvételre.

Nehéz lenne megállapítani, hogy lapunk kiadásá
nál mi a terhesebb: a szellemi résznek a vezetése, 
vagy pedig az anyagiak kezelése! Az utóbbi nem lenne

túlságosan nehéz, ha az előfizetők évnegyedenkint 
pontosan beküldenék előfizetési dijaikat, de sajnos, a 
legnagyobb rész nagyon könnyen veszi a dolgot és 
vannak olvasóink, kik már két évet meghaladó időn át 
is elfogadják lapunkat s gyakori Ígéreteik ellenére elő
fizetési dijaik még mindig a hátralék rovatában szere
pelnek. A szellemi részt nem is említjük; elég annyit 
mondanunk, hogy egy-két derék munkatársat leszámitva 
alig akad ember, ki velünk ezt a nehéz terhet meg
osztaná, azon csak némikép is könnyíteni igyekeznék.

A lapunknál beállott változás alkalmából két 
rendbeli kéréssel járulunk igen tisztelt olvasóink elé. 
Az egyik szól a hátralékosoknak, kiket még egyszer 
fölkérünk, hogy hátralékaikat kiegyenlíteni, előfize
téseiket megújítani lehetőleg még e hó folyamán 
szíveskedjenek annyival inkább, mert Sz o n t á g h  
E l e k  ur a jövő hó elsejével a lap anyagi, tehát 
pénzkezelési részét fogja átvenni s igy alólirottnak 
a régi hátralékokkal teljesen tisztába kell jönnie;

TÁRCZA.
------ -tOr--- ---

E gy rókáért egy pár csizm a.
A tisztelt olvasó elolvasva elbeszélésem föliratát, 

bizonyára azt fogja hinni, hogy egy szép rókát lőttem, 
annak bundáját eladtam s ennek árából egy pár csiz
mát vettem magamnak. Nos, azok, a kik igy gondol
koznak, fellette nagyon tévednek, először azért, mert 
nem igaz az, hogy én rókát lőttem volna, másodszor 
pedig azért, hogy ha lőttem volna is, a bőrének árá
ból legföliebb gavalléroktól levetett csizmát lehetne 
venni, már pedig erdész embernek nem akár milyen 
rongyra, hanem jó csizmára van szüksége. Másként 
történt velem az eset s bár kissé röstellem is a dolgot, 
mégis csak elmondom mások okulására és talán mulat- 
tatására is, mert tudni való dolog, hogy az emberek 
mindig szívesebben mulatnak és nevetnek a más baján, 
mintsem hogy részvéttel legyenek irányában.

A dolog úgy történt, hogy január havának dere
kán beküldtem volt az „Erdészeti Ujság“ szerkesztő
ségéhez egy kis dolgozatot, melyben erősen kikeltem 
az akkori locs-pocs ellen, midőn egyszerre csak meg
változott az idő, mintha megijedt volna dorgálásomtól 
s én szinte örültem, hogy dolgozatom nem jelent meg, 
már vagy azért, mert nem jutott el rendelkezése helyére, 
vagy pedig mert nem ütvén meg a közölhetés mértékét, 
a papírkosárba került.* No ezt az időváltozást nem 
szabad fölhasználatlanul hagyni — gondoltam magam
ban — jó lesz utánna nézni, nem lehetne-e vagy egy 
pár rókát kifordítani bundájából. Rókaprémes téli 
rokkom már úgy is olyan vedlő állapotban van, hogy 
mikor ledobom magamról, soha sem vagyok azzal tisz
tában, — hol maradt több szőr: az alsó vagy a róka
prémes kabáton.

“ Hirtelen magunk sem tudjuk megmondani a sorsát. 
Lehet, hogy rengeteg iromány halmazunkban elkeveredett s 
később kerül elő; majd ha nálunk is csúf idő lesz, föl fogjuk 
hasznáini. S z e r k e s z t ő .
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kivált régi hátralékosainkat kérjük a dijak kiegyenlíté
sére, mert különben azokat a költséggel járó postai 
megbízás utján lennénk kénytelenek beszedni.

Második kérésünkkel lapunk összes barátaihoz 
fordulunk, kérve őket, hogy a szellemi téren ne vonják 
meg tőlünk támogatásukat. Az erdész élet annyira 
mozgalmas, annyira gazdag különféle érdekes ese
ményekben, hogy alig akad ezen a téren működő 
ember, kinek megírni valója nem lenne. Ne riadjon 
attól vissza senki, hogy talán nem igen jártas a toll- 
íorgatás mesterségében, a szerkesztő szívesen vállal
kozik a javítás, átalakítás eszközlésére; az se kedvet
lenben el senkit, ha beküldött dolgozata vagy éppen 
nem, vagy pedig csak késedelmesen jelenik meg; 
vannak dolgok, melyeket közölni nehéz, vagy éppen 
lehetetlen, a késedelmet pedig néha csak általunk is
mert körülmények okozzák.

Valamennyi barátunkhoz pedig azzal a kéréssel 
fordulunk, hogy támogatásukat tőlünk a jövőben se 
vonják meg. Nagy és nemes czélok azok, melyeknek 
elérésén fáradozunk, melyek szolgálata minden időn
ket és erőnket igénybe veszi. Ne csüggedjünk el, ha 
az eredmény gyorsan nem mutatkozik ; hosszú vajúdás, 
nehéz és kitartó küzdelem kell ahoz, hogy a nagy 
eredmények megszülessenek. A kitartó munkálkodás 
eredménye csak el lehet odázva, de végleg el nem 
maradhat!

Még egyszer: tartsunk össze, támogassuk egymást 
s ne hagyjuk el könnyelműen magunkat, mindent csak 
a jó sorsra bízva. Kell, hogy még valaha ránk is jobb 
napok virradjanak!

Szászsebesen, 1897 évi május hó 25-én.
Podhradszky Emil,

az .Erdészeti Újság* szerkesztője és kiadója.

Múlt, jelen ós jövő.
A czikkem föliratául alkalmazotti három 

különféle időszak az erdészet világában olyan, 
hogy azokról keveset, sokat és nagyon sokat 
is lehetne Írni s a megirandókhoz kiváló tehet
séggel bírni. Ilyet magamnak nem vindikálván, 
csak szerény pár sorban akarom leírni azt, a 
miket az erdészet terén tapasztaltam, a mi a 
szivemet nyomja s egyúttal a bennem élő re
ményeknek is kifejezést adni.

Az erdészet régibb múltját mondhatni sürü 
homály takarja s arról még a legavatottabbak 
is vajmi keveset tudnak, annyit azonban bátran 
állíthatok, hogy az még a mostoha gyermekek 
között is a legmostohább volt s alig törődött 
vele valaki. Az erdőbirtokosok legnagyobb 
része erdejét csak akkor látta, midőn abban 
a vadászat nemes szenvedélyének áldozott s 
ha nagyúri passzióinak kielégítéséhez néha 
nagyobb összegre volt szüksége, kész volt er
dejében a legnagyobb pusztítást is megengedni, 
nem törődve azután az igy támadt hiánynak 
költséges pótlásával. Az erdőkerülő személy
zetről alig érdemes szólni; annak legnagyobb 
részénél a szakképzettségnek még csak az ár
nyéka sem volt meg; kivételt képezett talán 
egy pár külföldről bevándorolt képzett erdész. 
Nagy dolognak kellett történni, hogy ez a

A tervet pompásan főztem ki, sajnos, mégis le
főzve kellett haza térnem.

Elmentem ugyanis az alig 25 éves fiatalosba, 
mely tudtommal a rókáknak legkedvenczebb tartóz
kodási helye volt. Máskor is jártam én már itt és 
mondhatom, hogy majd mindig eredménnyel, de ekkor 
mint ha minden ellenem esküdött volna, egyik pech a 
másik után ért utói.

Mint már említettem, a locs-pocs időt szép janu
ári tél váltotta föl s a természetet szép friss hólepel 
takarta be, a fák ágai szinte töredeztek a rájuk nehe
zedő hónak a súlya alatt.

Vigyázva, óvatosan kerülve minden zajt, mint a 
kígyó siklóm át a fák tömkelegében, de nem tud az 
ember mindenre eléggé vigyázó lenni. A mint úgy 
bandukolok, egyszerre csak megragadja valami a vál
lárnál s mire ószreveszem, hogy mi az, már visszapat
tan róla egy száraz ág, magával vive emlékül kabátom
ból vagy egy tenyérnyi darabot s teli szórva nyakamat 
hóval, mely a fölött való örömében, hogy oly jó helyre

került, rögtön olvadozni kezdett s mire el akartam tá
volítani, már a leve végig csörgött meztelen hátamon, 
nem éppen kellemes érzést keltve bennem.

Ez még csak megjárta volna, de ott az a nagy 
folytonossági hiány a kabátomon! A kitépett darabot 
megkaptam ugyan, de már most ki varja föl? Mégis 
csak jó dolog az, ha az ember megnősül, ha már 
egyébbre nem is való az asszony, legalább az ilyen 
kisebb hiányokat megigazítja; no de nem is maradok 
sokáig legény ember!

Kissé megszontyolodott kedvvel mentem odább 
s csakhamar elértem egy nagy mocsárhoz; régi jó is
merősöm volt ez nekem, tudtam, hogy térden fölül 
alig van viz benne, mert egyszer, midőn egy ruczát 
lőttem benne s jobb kutya híján magamnak kellett azt 
kihoznom, megmértem a mélységét.

Gondolkodóba estem, mit tegyek? Rá bízzam 
magamat a még kissé fiatal jégkéregre, vagy pedig 
kerüljem meg a lápot? A kerülő nagy volt, ajég meg 
legalább a szélén elég erősnek látszott arra, hogy egy
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szomorú állapot jobbra változzék, hogy erdé
szetünk büszkén sorakozhassék a külföldi 
előbbre haladott testvére mellé s ne maradjon 
továbbra is a sutba dobva.

A véres háborúnak, döghalál pusztításának 
szomorú emlékeiben gazdag 1866-ik esztendő 
egyik vigasztaló eseménye volt az orsz. erdészeti 
egyesület megalakulása. Egy pár lelkes férfiú 
lépett az eszme szolgálatába, nem riadva vissza 
a nagy tömeg előítéleteitől, nem a kezdet ne
hézségeitől. A kicsiny mustármag el lett vetve 
s ma már az erdészet boldogan hüsel a tere
bélyessé nőtt fa enyhet nyújtó árnyékában. 
Mert nem lehet azt letagadni, hogy erdészetünk
nek mai ha nem is fényes, de legalább tűrhető 
állapota ennek az egyesületnek köszönheti létét. 
Itt hozták először szóba, itt vitatták meg azo
kat a kivánatokat, melyeket később a törvény- 
hozás törvénybe iktatott.

Azt, hogy az erdőtörvény mi mindent ren
dez és rendel, fölösleges itt bővebben magya
rázni, mert hiszen azt lapunk olvasói kivétel 
nélkül tudják, elég legyen csak azt fölemlíteni, 
hogy gondoskodott megfelelő szakerők sza
porításáról és alkalmazásáról, nem különben 
az erdők okszerű kihasználásáról és tovább 
fejlesztéséről. Az ebből támadt állapot képezi 
erdészetünk jellegét.

Ne higyje azonban senki, hogy az erdő

törvény minden tekintetben eldorádót teremtett 
és hogy nincsenek annak árnyoldalai is, kivált 
azokban a rendelkezéseiben, melyek az erdé
szeti személyzetre vonatkoznak.

Kimondja a törvény, — és pedig nagyon 
helyesen, — hogy az erdők kezelésénél csak 
olyan egyének alkalmazhatók, kik az ehhez 
szükséges szakképzettséget maguknak megsze
rezték s az ilyenek alkalmazását nem csak a 
kincstár, hanem még magánosok tulajdonát 
képező erdőknél is alkalmazni rendeli. Azok, 
kik magukban hivatást éreznek, tömegesen 
sietnek maguknak a szükséges képzettséget 
megszerezni, abban a biztos reményben, hogy 
annál a rengeteg erdőbirtoknál, mely szakkép
zett egyén alkalmazására van kötelezve, mi
hamarább álláshoz jutnak, mely nekik a meg
élhetést biztosítja és a legtöbbet itt éri azután 
a keserű csalódás. A törvény meghagyja ugyan, 
hogy kik kötelesek szakképzett egyéneket al
kalmazni , de hogy ez a rendelkezése mennyire 
lesz végrehajtva, arról tanúbizonyságot tehet az 
a sok minden szakképzettséget nélkülöz 
segédőr, erdőszolga stb. ki nem csak magánura
dalmaknál, de magánál a kincstárnál is szakkép
zett erdőőrt helyettesit, védkerületet önállóan 
lát el és kezel.

Ez azonban még hagyján, de mit szóljak az 
erdészeti személyzet javadalmazásáról? Nem

78 kilós embert elbírjon. (Itt elárulom a tisztelt olva
sónak, hogy ebből a súlyomból vagy 15 kilo arra a 
zsebpénzre esik, mit szegény szülőimtől kapok, mert 
bizony gyönge fizetésemből magából ilyen nehéz soh’sem 
lettem volna).

Isten neki! már csak neki vágok; talán kedvez 
a szerencse. A jég meg-megroppant ugyan néha alat
tam, de mégis ment a dolog valahogy egészen a mocsár 
közepéig, itt azonban minden kímélet nélkül szeren
csésen beszakadt nagy roppanással s én térdig a víz
ben álltam.

No, szépen vagyunk! amott pedig a túlsó szélen 
most iramodik el a roppanás által nyugalmában meg
zavart róka tőlem vagy 60 lépésnyire.

Bumm! Bumm! — roppan az én fegyverem is 
és a hatalmas ravaszfi egy pár karikát vetve a saját 
tengelye körül, elterül a havon.

Hála Istennek, hogy legalább nem hiába süpped
tem a marasztba, van már kárpótlásom a bajért. Igye
keztem kifelé a zsákmányomhoz, a mi ugyan nem volt

könnyű dolog, mert a jég már most minden lépésem 
után leszakadott. Végre kikászolódtam s oda értem, a 
hol rókát fölbukni láttám; hát az árgyélusát! minden 
van ott inkább, csak róka nem; a gaz kópé elmenekült.

Boszusan indultam keresésére a nyomán, de re
ményem csakhamar füstbe ment, mert alig pár lépés 
után a friss nyomok olyan tömkelegébe értem, melyek 
között sehogy sem tudtam eligazodni s miután átázott 
lábaim sem érezték magukat valami kellemesen a ja- 
nuáriusi hidegben, kénytelen — kelletlen s nem valami 
rózsás kedvvel hazafelé fordítottam szekerem rudját.

Valóban szánalmas egy alak voltam, a mint igy 
ballagtam_ hazafelé. Kabátom, mely egy személyben 
ünneplő meg mindennapi is volt, elszakadva; susztertől 
még alig pár napja kikerült csizmám kivül-belül átázva, 
a róka meg fittyét hány valahol a sűrűben vadász
ügyességemnek. Ez a nap rám nézve csakugyan az 
volt, a mit „nem szeretem nap“-nak szokás nevezni.

De hát fogytán dicsérjük a napot, mondja a 
példabeszéd. Az én keserűségem kelyhe sem telt
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tem itt a kincstárnál alkalmazottakat, mert azok
ról ahogy-úgy mégis csak gondoskodva van, de 
vájjon hol intézkedik az az erdőtörvény, mely a 
szakképzetséget megkívánja, arról, hogy az ilyen 
szakképzett egyén képzettségének megfelelő, 
megélhetését biztositó javadalmazásban részes
sülj ön? Ez bizon az uradalmaknak, a magánosok
nak kényükre-kedvükre van hagyva. Hol van 
gondoskodva a magán erdőőröknek vénségükre, 
szolgálatképtelenségükre való biztosításáról ? 
Ki törődik az elhaltak hátrahagyott család
jaival?

Akkor, midőn az erdőtörvényt megalkották, 
ezzel úttörő munkát végeztek s talán nem is le
hetett a figyelemnek mindenre kiterjedni, de 
hát azóta három hosszú évtized, szinte egy egész 
emberöltő telt el s ez alatt a hosszú idő alatt lett 
volna már alkalom a hiányokat fölfedezni, a 
bajokat orvosolni, mert ezek a hiányok és bajok 
képezik a botrány kövét az erdészetnél. Tőlünk 
megkívánják a szakképzettséget, de ellenszol- 
gálmányul csak ritkán adják meg azt, a mi jog
gal megillethetne.

Azt fogják ellenvetni, hogy bajos a magán 
embernek parancsolni, neki megszabni, hogy al
kalmazottjairól mikép gondoskodjék. Ezek 
azután igyekeznek minél olcsóbb embert keresni, 
s miután csekély javadalmazásukra nem akad 
vállalkozó, azzal mentik magukat, hogy kevés

meg még egészen s ki kellett azt ürítenem egész a 
fenekéig.

Haza vergődve első dolgom volt a csizmáimat 
lehúzni s a hívatlan vendégül oda befészkelődött vizet 
kicsurgatni. Begyújtottam a kályhába s megcsúíolt láb
belimet oda tettem közelébe száradni, magam pedig — 
nem lévén sem kéznél, sem közelben más — neki 
fogtam kabátom foltozásához. Ennél a mesterségnél 
vettem csak észre, hogy milyen jó dolog az az erdő- 
őri szakiskola! Megtanul ott az ember mindent, még 
ruhát foltozni is. Igaz, hogy tűm és czérnám nem volt 
valami finom, gyüszüt csak hirből ismertem, az ollót 
pedig éles fogaim helyettesítették. Arról, hogy minden 
öltésnél jól megszúrtam az ujjaimat, no meg hogy az 
öltések olyanok voltak, mint a ficzánkoló nyúl ugrásai, 
nem is szólok. Mondhatom, hogy megizzasztott a 
szokatlan munka erősen, de végre mégis csak végire 
értem s ott díszelgett a folt eltakarva a hiányosságot.

A nehéz munka és a napi fáradság után gyom
rom is fölszóllalt s hangos korgással figyelmeztetett,

még a szakképzett ember, nem leket ilyet kapni 
s ezért kénytelenek olyat alkalmazni, a milyen 
éppen akad, de azért sietnek az ilyet is mint 
erdőőrt a közigazgatási hatóságnál fölesketni, 
hogy neki a tör vény adta jogokat ez által biz
tosítsák és hogy a gyöngébb javadalmazásért 
némileg kárpótolják, alerdész, erdész, erdőfel
ügyelő, erdőkezelö stb. hangzatos titulusok hasz
nálatára jogosítják. No hát szerintem itt lehetne 
őket legkönyebben megfogni.

Mondja ki a törvény, hogy a közigazgatási 
hatóságnál csak az az erdészeti alkalmazott bo
csátható esküre, ki magának a szolgálatához 
szükséges képzettséget megszerezte s meglássuk, 
hogy sokan, kik ezzel eddig nem sokat törődtek, 
igyekezni fognak megfelelő díjazás mellett kép
zett személyzetet találni.

Sok az erdészeti személyzet baja, alig lehet 
azt mind egy szuszra elmondani; ezeken a bajo
kon pedig mihamarább segíteni kell, mert csak 
így fogja fölválthatni a vigasztalan jelent egy 
szebb jövő, melybe bízni meg nem szűnünk. Kéz
séggel elismerem én azt, hogy az állam egymaga 
minden hatalma, minden eszközei mellett sem 
segíthet minden bajon egyszerre s hogy az olyan 
nagy reformokhoz hosszabb idő szükséges, de 
belátva ezt, legalább arra kérjük a hatalom kép
viselőit, hogy magunknak is engedjenek egy kis 
szabad kezet ott, hol jólétünk előmozdításán

hogy: adjátok meg a császárnak, a mi a császáré, a 
gyomornak, a mi a gyomoré !

Neki ültem szerény vacsorámnak s olyan jóízűen 
fogyasztottam el, mint ha csak a legpompásabb pásté
tomokból állt volna s miután még jól megraktam kály
hámat, végig heveredtem ágyamon és rövid idő múlva 
mély álomba merültem.

Öreg reggel volt, mire mély álmomból fölébred
tem s nagy tüsszögések közt tápászkodtam föl ágyamból. 
Valami gyanús bűz volt elterjedve a szobában s én 
gonosz sejtelmektől űzve siettem a kályhához. Sejtel
mem nem csalt; az egyik csizmám nagyon közel talált 
esni a kitűzésedéit kályhához s annyira összezsugoro
dott, hogy ebből ugyan lábravalót nem csinál még a 
legügyesebb lábtyüművész sem.

No szépen vagyunk! Föláldoztam egy pár csizmát 
egy olyan rókáért, a mi nincs. Most mehetek mezítláb 
grófomhoz segélyt vagy előléptetést kérni, hogy más 
csizmát vehessek. Addig is, mig ezt megkapom, tisztelt 
olvasóm, Isten veled! M a c h a y P á 1.
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fáradozunk a nélkül, hogy másnak a kárát óhaj
tanék.

Ne zárkózzék el senki ridegen az igazság 
szava elöl, hanem szivére téve kezét ismerje el, 
hogy nem jajgat az, a kinek nem fáj. Kérjük ki
vált az országos erdészeti egyesület vezérlő fér- 
fiait, hogy méltassák némi figyelemre az erdészet 
szolgálatában álló s annak nem utolsó tényezőit 
képező erdészeti altiszti személyzetet is és 
igyekezzenek oda hatni, hogy az általuk is 
bizonyára jól ismert türhetlen állapotok mi
előbb megváltozzanak, mert csak igy lehet ki
látás arra, hogy az erdészet az ő teljességé
ben a jövőben fel fog virágozni. Hiába mutatunk 
föl minden egyébbnél eredményeket, ha az al
tiszti személyzet sorsa továbbra is mostani 
állapotában megmarad, akkor az egész fény, 
mit a világ előtt fitogtatni fogunk, mivel szemét 
elkápráztatni akarjuk, nem lesz a nemes arany
nak tiszta, tündöklő fénye, hanem — csaktalmi.

K é t é l ű  v a d á s z k é s

LEVELEZÉS.
Bozsnyó 1897. május 19-én. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Borkai barátunk, kinek érdekes vadász kalandjairól 

a minap megemlékeztem, igazán szerencsés egy ember; 
nem elég, hogy a vad az erdőben puskájának csőve elé 
kerül, még lakásán is meglátogatja, a mint azt az alábbi 
eset is bizonyítja, tanúságot tévén egyszersmind arról, hogy 
nem csak ő maga rettenthetlen vadász, de bátorság 
dolgában méltó párjára akadt szeretett nejében is.

Úgy történt a dolog, hogy Borkai folyó hó közepén 
kiment nyírfajd kakas lesre; ez a nemes madár kerületében 
nagyon el van terjedve s május hava az ő dörgésének és 
szerelmeskedésének az ideje. Természetes, hogy mint 
mindig, úgy ez alkalommal is szerencse kisérte. A  rózsás 
hajnal első pitymallatánál, alig hoyg fölált jól kiválasztott 
leshelyére, két nyírfajd kakas szált egyszerre feléje, 
melyeket ő egyetlen sikerült lövéssel lekapott. Vígan 
ballagott zsákmányával az erdők mélyén lévő lakására, 
itt azonban olyan meglepetés várt reá, melyre gondolni 
sem mert.

Az udvaron egy két éves vadkan feküdt véresen s 
mellette álló neje mosolyogva fogadta a hazatérő urát 
büszkén mutatva zszsákmányára. Faggatásaira azután a 
derék asszony elbeszélte férjének, hogy miként jutott a 
szép zsákmányhoz,

Mig Borkai a kakasok után bujkált az éj sötétjében,

úgy éjéltájban arra ébredt föl az asszony, hogy a vadász 
kutyák erősen csaholnak valamire. Erre ő nem úgy tett, 
mint az asszonyok legtöbbje tette volna, hogy a takarót 
rá húzza a fejére, hanem mint méltó párja a bátor férjnek 
leakasztotta annak forgópisztolyát s félelem nélkül kilépett 
az udvarra. Itt azután mindjárt megbizonyosodott a zaj 
okáról. A  vadkan megsejtette a kertben elültetett krumplit 
s miután sokalta bevárni, mig az a termést is meghozza, 
vígan hozzálátott a fészkek főlturásához s kedvére 
lakmározott. Szerencsétlenségére nem vette figyelembe, 
hogy vadász ember lakásába tévedt s ez okozta vesztét. 
A  vadászkutyák — derék három darab — megsejtették 
a hívatlan vendéget s bátran neki rontottak. —

A  derék amazon a kutyák biztatása végett egy 
pár lövést tett s ez a fogása nem is" tévesztette el hatását, 
mert ezek most még dühösebben estek neki a menekülni 
akaró vadnak s alig tiz percznyi kemény tusa után 
kioltották életét. A  pórul járt vadat még az éj folymán 
haza szállította cselédjével.

Gratulált szívből a két szerencsés vadásznak sze
rencséjéhez és meg sok hasonlatos kíván.

M i k ó  L á s z l ó  
járási erdőőr.

E m lékezés Költő Károlyra.
Előttem fekszik az „Erdészeti Ujság‘ száma. 

Fejemet kezemre hajtva, kinzó nyilalat tépi szivemet: 
agyam az ólet múlandósága feletti tépelődés gon
dolatainak sokaságától nyüzsög, mint a sértett han
gyaboly.

A különféle hírek „Halálozás* rovatában egy 
névre akadtam s mintha kígyó csípett volna meg, úgy 
pattantam fel nyugodt helyzetemből; százszor is meg
néztem, hát ha csak szemcsalódás, de végre is meg 
kellett bizonyosodnom, hogy úgy van, hogy Költő 
Károly nincs többé! . . .

A halál bevégzett tény, csalhatlan örök igazság. 
Korlátlan hatalma előtt nincsen tér, idő és befolyás. 
Uralmának erejét, mert mindennapos, az emberek csak 
akkor érzik, ha közvetlen érdekelve vannak és száz, 
meg száz esetben érzéketlennek maradnak.

Sokan lehetnek kedves lapunk olvasói között, kik 
őt nem ismerték, de vannak elegen olyanok — mint 
magam is — kikkel az ő most már kihűlt szive a leg
nemesebb szálakkal volt összefűzve: a barátság köte
teikével.

Ifjú volt; szive telve nemes tulajdonságokkal, 
akaratereje, mint fajbelijei valamennyinél aczélkemény; 
bajban nem csüggedő, szerencsében el nem bizakodó 
jelleme tiszta volt, mint a nap. És e nagy lélek por
hüvelye, a múlandóság keze érintésétől életelenül nyug
szik, lent, közös anyánk keblében.

A szó tisztább értelmében vetélytársak voltunk, 
küzdve mindketten a szakiskolai babérért; Ha én 
előbbre léptem, ő makacs szívóssággal tört elémbe és
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ha ő volt előnyben, önzetlenül nyujtá jobbját felém, 
hogy magához emeljen. E nemes versengés köztünk 
minden téren megvolt, igy midőn kedves lapunk előde 
az „ Erdőőr1“ megindult és én erről értesitve őt előfi
zetésre felszólítottam, következő leveléből, ha ugyan 
meg sem irta, de lelki szemeimmel leolvastam akara- 
ratát: „Hive leszek ez ügynek, mig szivem egyet dob
ban ; erősebb hive, mint bárki valaki . . . .  S ha ez 
a „Gobé“ — igy hívtam őt — székely gyerek valamit 
feltett magában, azt a poklokon keresztül küzdve is 
megtette.

Hon szerelménél, baráti érzelmeinél és pályája 
iránti vonzódásánál csak az egy Istent imádó hite volt 
nagyobb . . . .

Háromszékben született, Liptóban küzdött és Kis- 
Küküllőbe tért pihenni. Élt 23 évet . . .

** *
Kedves halott! . . . Szavam elcsuklik, szemeim

ből köny pereg, midőn megtudtam, hogy az ég tejut- 
ján Csaba népéhez tértél, Hadúr elébe. Lényed szel
lemét látom a hogy búcsút int felém; búcsút, vég- 
búcsut e földi léttől, hol élve oly igaz barátom — 
nem! testvérem voltál! Szived kihűlt, az érzet, mi benne 
volt é l; szemed elhomályosult, de tekintete megmaradt. 
Ez örök éltü érzettel küldd le tekintetedet ide le közénk, 
szaktársaidhoz, kik elveszteden keseregve, emlékedet 
sziveink csarnokának szentélyébe rejtjük. Kedves 
lapunk, melynek élted fogytáig hive voltál, szintén 
részt vesz fájdalmunkban s az ő hasábjaira vetve — 
midőn lelked nyugalmáért esedezünk a nagy Teremtő 
előtt, — küldjük hozzád végszavunkat: Isten veled! . . 
A szebb hazában való találkozásig Isten veled!

I s t v á n f i .

Különfélék.
N e ijesszük a gyerm ekeket! A szülőknél 

általánosan meg van a rósz szokás, hogy gyermekeiket, 
ha azok helytelenül viselkednek, különféle ijesztgetéssel 
igyekeznek jó útra téríteni. Az ilyen ijesztgetéseknek 
gyakran szomorú következményei lesznek, eltekintve 
attól, hogy az ilyen gyermekek kivétel nélkül idegesek 
és félénkek lesznek. Lövinger budapesti kereskedő is 
Etelka nevű 4 éves leánykáját kéményseprővel szokta 
ijeszgetni. A napokban a kis leány több társával ját
szadozott, midőn az egyik gyermek elkiáltotta magát: 
„jön a kéményseprő!“ A gyermekek erre szétrebben
tek, a kis Etelka pedig annyira megijedt, hogy halva 
rogyott össze.

A  szenecsovi bűbájos. Olexál erdőkerülőt, a ki a 
galíciai határszélen Priszlop fölött őrzi a közbirtokossági 
erdőrészeket, vorzsbek-nek, bűbájosnak nevezi a nép, mert 
jó pénzért minden-féle bajra tud orvosságot adni annak, 
a ki hozzá fordul. Az idei tavaszon Strachek szenecsovi 
pór fiatal felesége fordult hozzá olyan szerért, a melylyel vén

urát elteheti láb alól. A  menyecskének régóta jómódú 
szeretője volt, urának leselkedése zavarta őket, hát el
határozták, hogy megsszabadulnak az öregtől. A  vorozsbek 
jó pénzért, sztrichinint adott az asszonynak, a ki a mérget 
ételbe keverve, feladta az urának. Éppen vendége is volt 
az öregnek akkor s igy mindkettő evett méregből. A  
menyecske ezt látva rájok gyújtotta a házat. Ott találták 
a két holttestet, megszenesedve. A dolinái járásbíróság 
aztán megindította a nyomozást. A  holttesteket exhumálták 
és belső részeikben nagy menyiségü sztrichnint találtak. 
A  menyecskét s a vorozsbeket elfogták. Mindketten 
tagadják bűnösségüket. A  vizsgálatot erélyesen folytatják.

Felhőszakadás Erdélyben. Kolozsvárról írják, 
hogy az Aranyos és Szamos folyók hegyipatakjainak 
vidékéről óriási záporokat és felhőszakadásokat jeleznek. 
A  partmenti földek őszi és tavaszi vetését az áradat 
teljesen tönkretette,a malmokat elsodorta. A  erdőkincstár 
óriási veszteségeket szenvedett. A  tordai kincstári 
fagerebet a feltartóztathatlan ár elsodorta. A  topánfalvi 
erdőségek egész évi fatermése a hullámok zsákmánya 
lett A  hidegszamosi gátakat a viz szétrontotta s az ölbe 
rakott fával a mezőket és szántóföldeket elborította.

Modern liliputiak . Müller Emil, a taskendi 
líceum tanára, egy, a párisi földrajzi társulathoz intézett 
jelentésében azt Írja, hogy Olissen és Felipsen dán tisztek 
a Pamiron, Középázsia kopár fönsikján, eddig ismeretlen 
törpefajt fedeztek föl; ez a törpe nép csakis vadászati 
zsákmányból él, nem ismeri a pénzt vagy egyéb pénzértéket, 
hanem teljesen ős állapotban van. Nemcsak az emberek, 
de még a háziállatai is törpék, az ökrök alig akkorák, 
mint az európai szamarak, a szamarak pedig olyan nagyok, 
mint a mi kutyáink stb. A  népség visszamaradott, fejletlen 
termete Müller szerint abban leli magyarázatát, hogy a 
kopár síkon kevés tápláló eledel terem, és ezek a modern 
liliputiak csak kis mértékben tehetnek szert megfelelő 
tápanyagra.

A v ilág  legnagyobb órája Philadelphiában van 
és a város tulajdona. A  számlapnak, melyet éjjel vil
lamossággal világítanak, átmérője tiz méter. A nagymutató, 
melyet bátran lehetne használni gerendának is, négy 
méteres, a kis mutató pedig 2*50 méter. A  negyedeket 
és órákat a kecses kis időmérő 25 tonnás harangon jelzi. 
De ki húzza föl ezt a gigászi órát ? Ez a kérdés. Nos, 
hát egy gőzgép, egy másik gőzgép pedig a világitó 
készülék dinamógépét hajtja

E gy spanyol Mathusalem. Hihetetlen hir 
érkezik Spanyolországból: Gaviriában Biskaya tartomány
ban, pár nap előtt egy öreg ember halt meg, akinek a 
koporsójára ezt írták ; „Élt 148 évet, 6 hónapot és 9 
napot.11 Az öreg ur özvegyét és 3 árvát hagyott hátra. 
Az özvegy I35 éves, az árvák közül az egyik fiú 86 , a 
másik 97, a leány pedigl02  éves. így írja ezt egy madridi 
lap, Gaviria helység lelkésze és elöljárója pedig az adatokat 
megerősíti.
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B élyeg te len  kérvények. A  közigazgatási 
bíróság ítéletével kimondotta, hogy kedvzeményes áru 
vasúti menetjegy váltására jogosító igazolványokért a 
magyar királyi államvasutak igazgatóságához bélyegtelen 
beadványban lehet folyamodni. Ez a sokévi törvényellenes 
gyakorlatot megszüntető határozat nagy örömet okozott 
a tisztviselőknek, a kik most már családtagjaik számára 
is bélyegtelen beadványban kérhetnek kedvezményt.

A  rossz tréfa. Aradon mészárszékbe jött egy 
asszony s beszédközben a tőkére tette kezét. A mészáros 
tréfából azt mondta, hogy bárdjával egy csapásra le 
le tudná vágni a kezét, mire a menyecske csak úgy 
félvállról szólt oda, hogy hát próbálja meg. Az asszony 
nyilván hihette, hogy a mészáros azt nem fogja meg
tenni, a mészáros pedig gondolta, hogy majd elkapja 
a kezét. Mindketten csalódtak: a mészáros oda sújtott 
s az éles bárddal levágta az asszonynak négy ujját.

N yom a veszett. Többször megesett már, 
hogy a némely barátunk czimére küldött lap azzal 
a megjegyzéssel érkezett vissza, hogy az illető ismeret
len helyre költözött. Miután az ilyen megjegyzéseket 
roszakaróink is tehetik félrevezetésünkre, jövőben az 
ilyen eseteket közölni fogjuk lapunkban, hogy igy nyo
mára jussunk a valónak. Újabban eltűnt: Kovács János 
erdőőr, kinek lakhelye volt: Apácza, Csanád megye. 
Fölkérjük szives olvasóinkat, hogy az illető mostani 
lakhelyét velünk közölni szíveskedjenek.

A  gyilk os keringő. Igen szép verseket s novel
lákat írtak már a poéták a bálkirálynőről, a kit megölt 
a  tánc. Arloing párisi orvos a minap tartott fölolvasásában 
kimondta, hogy a halálnak ez a lajtája minden inkább, 
csak nem poétikus. Az emberi verejték gőze ugyanis, 
mondja Arloing, ha meleg szobában, vagy nyári napon 
szívják be, nem ártalmas, de rendkívül káros, ha heves 
testmozgás közben leheltetik a tüdőbe. Ö kísérletet tett 
olyan mellényekkel, amelyeket híres bálozó fiatal embe
rek alaposan átizzadtak. A  mellényeket átszűrt vízbe 
mártotta s ezt a vizet megitatta kutyákkal. A  kutyák 
lázas beteggé lettek s néhány óra múlva a diftéria tünetei 
közt pusztultak el. Melyik fiatal leány gondolna arra, 
hogy csinos gavallérjának mellénye ilyen gyilkos bacil- 
lusokat hordoz magával a bálterem illatos levegőjében.

Terjedelmes üzletkör. Svájczi újságokban 
olvassuk a következőket: Bernben a pályaudvarral
szemben nagy bazárt nyitottak meg, melyet a berni 
kereskedők bizonyára nem üdvözöltek örömmel. Leg
alább azt következtetjük egy berni újságnak következő 
hirdetéséből:

Grand bazar de Beme. Miután a helybeli divat
áru kereskedők fa-, üveg- és agyagáruk eladásával is 
foglalkoznak, ennélfogva mi is kénytelenek vagyunk üz
leti körünket kibővíteni. Elismert jóságu és olcsóságu 
áruczikkeinken kivül még a következő uj czikkek el
adásával és beszerzésével foglalkozunk: Kolbász (da

rabja 27 cent), hasábolt bükkfa (14.19 frank ölenkint), 
T-gerendák, konzervek, inggombok, ruhaszekrények, 
férfiöltők, palaczksör, telegráfoszlopok, mézeskalács, 
épülettégla, piócza, ebédkoszt 51 (cent), gözmozdonyok, 
tyukszemtapasz, rudvas, só, bors stb. Ezenkívül elvál
lalunk: vasalást, régi házak lebontását, cselédközveti- 
tést, uszótanitást, köpülyözést, masszálást, költségki- 
számitást, időjárás jóslását, előlegeket folyószámlával 
vagy a nélkül, pörök vitelét, zongorahangolást, állat
seregietek szállítását, ablaküveg beillesztését, kéj
vonatok rendezését, bicziklitanitást, szőnyegkiporolást, 
cserebogarak fogdosását stb.

' Pályázatok.
A „Budapester Ankündigungsblatt“ egy kerületi 

vadász állomásra hirdet pályázatot, mely f. évi julius 
hó 15-én lesz betöltendő. Pályázók képesítésüket és 
eddigi szolgálatukat igazoló bizonyítványokkal fölszerelt 
kérvényeiket küldjék be „Revierjagd* jelzéssel nevezett 
lap kiadóhivatalába: Budapest. VI. Váezi körút 33 sz.

Ajánlkozások.
Egy 20 éves fiatalember, ki 3 éven át részben mint 

vadászsegéd, részben mint erdőlegény erdészeti gyakorlat
ban állott, a magyar német és tót nyelvet szóban és írás
ban bírja, vadászsegédi vagy erdőlegényi állást óhajt 
elnyerni valamely uradalomban. Szíves ajánlatok, melyek 
beérkezte után azonnal személyesen fog jelentkezni s jó 
bizonyít- ványait fölmutatni.

Több évi gyakorlattal biró, az irodai teen
dőkben is jártas jól szakvizsgázott 34 éves er- 
dőőr önálló erdökezelői állást keres. További 
tudakozódásokra az „Erdészeti Ujság“ szerkesz
tősége ad közelebbi felvilágosítást.

Szerkesztői üzenetek.
I. M. urnák, Mosóbínya. A Zichy-fóle uradalom erdőgyakor- 

uoki állásánál megkívánják az erdészeti akadémia elvégzését s 
igy erre nem pályázhat. Az erdő kincstárnál a javadalmasás: L,
II. , III., IV. oszt. erdöőröknól 350, 300, 270, 240 forint készpénz, 
szabad lakás, ennek híjában 50 írt lakpénz, 24 ürm. tűzifa és 
3 hold, holdankint 5 írttal megváltható illetmény föld. Az I , II.,
III. oszt. főerdöőröknél: 480, 420 és 360 frt lakás, vagy lakpénz, 
mint az erdőőröknél, 36 ürm. tűzifa és 4 hold illetményföld, 
vagy ennek fentirt váltsága.

1. A. urnák. Fenti üzenet második része önnek is szól. 
Bizonyítványaival folyamodhatik ugyan az erdőőri fokozatok 
bármelyikére, de a magasabb fokozatot alig sikerül elérnie, 
mivel ez rendszerint előléptetés utján lesz a már alkalmazot
takkal betöltve. 40 éves koráig mindig mint nyugdíj képes vehető 
fel, ezen túl csak korengedéllyel. A pályázatok kiírásának ideje 
nincs megszabva, mégis leginkább augusztus—szeptember hó
napok azok, a melyekben legtöbb pályázat lesz kihirdetve. Ki
sérje figyelemmel .Pályázatok" rovatunkat. Nevét előjegyeztem 
és alkalomadtán magán levélben bővebb értesítést is küldök.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
PocLhradszky Emil.
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— ME GJ E L E N T  —

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. "'fKi
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagyniéltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k e lt magas intézkedésével,

czógünli újólag megtolzatott
a nagy tekintetű erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI RUHiLK.
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni - fP I
Kiváló tisztelettel B L U M  és TÁRSA

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
n o  . ,  , . ,  , Ö esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

b titO  Utcza d . bzervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Az utolsó tromf.
A jó kártyás, hogy magának a játék meg

nyerését biztosítsa, igyekeztével azon szorgal- 
matoskodik, hogy magának a jó ütő kártyákat 
összegyűjtse, megtartsa és a játék vége felé, 
akkor, midőn ebben a forduló pont szokott be
következni, azokat fölhasználva, azt ezek segít
ségével legyőzze. A játék esélyei rendesen 
annak javára esnek, kinek több az ütő kártyája.

Az emberi élet sem egyéb, mint egy nagy 
és általános kártyajáték, melyben a fő ütő kár
tyák : a képesség, vagyon és végre az, mit talán 
első helyen kellett volna említenem, — a be
folyás. Szerencsés az, ki ezek közül legalább 
valamelyiket megszerezheti magának, mert bár
melyikkel bátran szálhat síkra játszó feleivel,

annak pedig, ki mindhármat megkaparinthatja, 
nyert játéka van.

A társadalom különféle rétegei szerint vál
takozik a játék minémüsége is. Az egyik hazar- 
dul«játszik, akár a monakói játékbarlangban, a 
másik szerényen, mint mikor két béres legény 
a zabos ládára ül le máriásozni. Mi szegény er
dészeti alkalmazottak nem merünk hazard 
játékba bocsátkozni, nem merünk a játéknak 
nagy koczkázattal neki menni, nem is tehetjük, 
mert hiányoznak ehez a szükséges eszközeink, 
hanem megelégszünk .egy kis gyönge — bu
rákkal.

Ellenfeleink kemények és makacsok, e 
mellett hatalmasak és fortélyosak, annyira, hogy 
minden ügyességünket elő kell vennünk, ha

T Á H - O S S A .
-----------------------

Gyászos lelet.
Régen történt már, majdnem egy évtized tölt el 

azóta. 1888 év január hó 9-én talán egyetlen egy 
vadász sem ült otthon, hullván aunak éjjelén olyan 
pompás uj hó, hogy kívánni sem lehetett jobbat. Nincs 
az a tisztára törült tábla, melyre olyan szépen lehetne 
rajzolni, mint a milyen szépen rajzolják bele az ilyen 
frissen esett hóba az éjjeli kirándulásukról rendes tar
tózkodási helyeikre visszatérő vadak lábuknak nyomait.

Az ilyen friss hólepel nyitott könyv a tapasztalt 
vadász előtt, mely világosabban beszél minden nyomta
tott bötiinél s mig ebben nagyon sok hazugság is 
szokott lenni az igazság mellett, az a másik soha meg 
nem csalja az olvasásában járatost.

Abban az időben a Zólyom vármegye vadregényes 
bérczei és erdei közé ékelt Rezsőpart kincstári telepen

állomásoztam. Rezsőparttól Olaszkáig, a legközelebbi 
faluig az ut a Garam vizének kacskaringós, tekervényes 
folyása mentén vezet el egy különféle cserjékkel benőtt 
hegyoldal aljában. Az ezen a részben elterülő erdő
részben gyakorolható vadászat joga Valentényi Ferencz 
rokonom tulajdonát képezvén, ez nem ellenezte, hogy a 
kínálkozó jó alkalmakat fölhasználva, vadászszenve
délyemnek hódoljak s a vadban elég gazdag területet 
átkutassam s az ott lévő vadállományt szinte magamé
nak nevezhettem. Igaz, hogy egymagámban gyakran 
nehezen boldogulhattam, mert ha a hegy gerinezén 
mentem, az átkozott nyúl nem törődve az önkénytelen 
fürdővel, a Garamon úszott át, ha pedig a Garam 
mentjén az utón vettem állást, a gerinczen váltót át. 
Ilyen kellemetlen tapasztalások után legszívesebben 
társat vettem magamhoz, hogy igy kettesben a tapsi- 
füles fortélyait kijátszhassuk.

Ilyen kirándulásokhoz tehát rendesen egy tár
samat hívtam meg s az lett megállapodásunk, hogy 
mig egyikünk a hegy gerinczét veszi útjába, a másik
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fölöttük diadalmaskodni akarunk; mindenek 
fölött szükségünk van arra, hogy jó ütők birto
kába jussunk s ezeket ügyesen és alkalmas 
időben hozzuk játékba, mert csak ez biztosithatja 
nekünk a játszma megnyerését.

A betét nem csekély s annak elvesztésével 
egész jövőnk koczkára van téve: egy ügyes 
lépés, egy váratlan ütőkártya kijátszása elég
séges arra, hogy mindent megnyerjünk, mig 
ellenben hirtelenkedés, határozatlanság, ügyet
lenség mindent pillanat alatt romba dönthet, 
mindent, minek fölépítésén nagy fáradsággal 
munkálkodtunk.

Az ellenünk harczolók: az előítéletek, sze
génység, nyomor, mind hatalmasan vannak 
fölfegyverkezve s a velünk már régóta foly
tatott tusában eddig egy lábnyomnyit is alig 
nyerhettünk s ők diadalmasan mosolyogtak 
hasztalannak látszó küzdelmünk fölött s jól 
érzett fölénnyel nézték le küzdelmünket. Pedig 
örömük még idő előtti, még korai volt, mert 
még nem jutottunk el odáig, hogy kártyáinkat 
lerakjuk s magunkat — a további küzdelem 
fölhagyásával — kegyelemre megadjuk.

Kihasználtuk ütő kártyáinkat: az érveknek 
legjavát, hogy ezekkel a pályánk irányában 
tapasztalt előítéleteket legyőzzük, hogy meg
törjük a közönyt, mely irányunkban lépten- 
nyomon nyilvánul. Ellenfeleink ezek után azt

hiszik, hogy kiadtuk legjobb ütőinket s vége 
a küzdelemnek és éppen itt csalatkoznak, mert 
még ott fekszik a legnagyobb ütő a skartban, 
csak a megfelelő hetest kell megszereznünk, 
hogy azt a magunk részére kicserélhessük s 
bele vonjuk a játékunkba s ezt az utolsó pil
lanatban diadalmasan megnyerjük.

Ez a skartban fekvő nagy ütő, melynek 
megnyerésére kell minden gondunkat fordíta
nunk, a befolyás, ez a befolyás pedig ott van 
az „Országos Erdészeti* Egyesület hatalmas kar
jaiban.

Az Országos Erdészeti Egyesület alapsza
bályainak 1 §-a ézt mondja: Az „Országos Er
dészeti Egyesület* czélja a 2-ik §-ban meg
határozott eszközök által Magyarország erdő- 
gazdaságának érdekeit megóvni és előmoz
dítani.*

Ebben a rövidke szakaszban meg van 
mondva mind az, a mire nekünk szükségünk 
van s általunk Magyarország erdőgazdaságának. 
Nincs más hátra, mint a kitűzött czélt minden 
pontján és teljes erőből végrehajtani, vagy 
annak végrehajtására a befolyás és tekintély 
egész súlyát latba vetni. Már pedig azt, hogy 
az Országos Erdészeti Egyesület nagy tekin
téllyel bir és jóformán mindent keresztül vihet, 
a mit akar, senki tagadni nem fogja, mert tag
jainak, vezetőinek sorában ott látjnk hazánk

a Garam mentét fogja figyelemmel kisérni. Természetes, 
hogy majd mindig a gerinczen haladó volt előnyben, 
ismeretes lévén a nyúlnak az a tulajdonsága, hogy 
útját legszívesebben fölfelé a hegynek veszi s csak a 
legnagyobb szükség indítja arra, hogy a hegyen lefelé 
meneküljön.

Említett napon Ibring Antal kollegámat hívtam 
meg, ki természetesen nagyon készségesen vállalkozott 
a kirándulásban való részvételre.

A mint kiértünk a kiszemelt területre, mindjárt 
a lakásom mellett akadtunk egy gyönyörű friss nyúl 
nyomra s megindultunk utánna, de bizon kisérletünk 
nem vezetett eredményre, mert csakhamar a legszebb 
s egymást a legklasszikusabb rendetlenségben keresz
tező nyomoknak olyan tömkelegébe értünk, melyben 
lehetetlen volt eligazodni s igy fölhagytunk azzal a 
kísérlettel, hogy valamelyiket „kidolgozzuk*. így csak 
találomra mentünk széjjel, egyik jobbra, másik balra, 
előre megbeszélve, hogy a puatimechi lemezgyár gere- 
bénél lesz találkozásunk s itt fogjuk megbeszélni, hogy

ki induljon a gerincznek és ki a folyó mentén. Tóni 
kollegám ez egyszer minden ellenvetés nélkül nekem 
engedte át a gerinczet s egymástól elválva neki fogtam 
a kapaszkodó megmászásának.

Alig haladok egy darabon a magas hóban, egy kendő 
csücskét pillantottam meg, a mint a fehér lepel alól 
kikandikált. Miután a lábammal kissé kikapartam, leg
nagyobb megütközésemre egy emberi arcz bukkant 
alóla elő, hallotthalványan; nyilvánvalóan egy meg
fagyott asszonynak az ábrázatja. Egy pillanatig sem 
kételkedhettem, hogy a szerencséién úgy fagyott meg 
az embertelen hidegben.

Azonnal vissza hívtam a még nem messzire haladt 
kollegámat s figyelmeztettem leletemre.

Megvizsgáltuk a szerencsétlent, de csakhamar 
arra a szomorú tapasztalásra jutottunk, hogy itt min
den emberi segítség lehetetlen s igy tovább indultunk 
a nyúl nyomokon.

Még nem léptem tizet, midőn barátom figyelmez
tető kiáltására oldalt tekintve megpillantottam a föl
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legtekintélyesebb férfiait, magának a koronának
tanácsosait is.

Magyarország erdőgazdaságának a föl- 
virágoztatása csak egy módon lehetséges: ha 
az annak szolgálatában álló személyzetet anyagi 
gondoktól mentté, megelégedetté tesszük, szóval 
ha azt olyan helyzetbe hozzuk, mely a józan 
ész és fölfogás szerint semmi kívánni valót 
sem hagy hátra.

Addig, mig az erdészeti személyzetnek a 
létért, a máról holnapra való megélhetésért 
kell küzdenie, gyakran a szegénység, a nyomor 
sanyaruságait elszenvednie, családja jövőjét 
biztosítatlannak látnia, ne várjunk tőle igaz 
lelkesedést, valódi buzgóságot ügyének szol
gálatában ; még az is, a mit mutat, nem egyéb 
látszatnál, csalóka külső máznál, mely a földult 
bensőt takarja.

Itt a tér, a melyen tág munkásságra nyílik 
alkalom, itt a talaj, a melyen még nagyon sok 
a megmunkálni való! Hiába megyünk neki addig 
a nagy, nehéz munkának, mig magunknak meg
felelő számú, alkalmas, ügyes és kitartó mun
katársak nem szereztünk; a kedvetlen és csak 
kényszerűségből, minden lelkesedés nélkül dol
gozó munkás nem lesz javunkra, hanem azt is el
rontja, a mit nehéz munkálkodással, fáradsággal 
magunk megalkodtunk.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek tehát 
első és legfőbb kötelessége a kitűzött nemes

szökkenő tapsifúlest; pillanat alatt dördült fegyverem 
s a szegény nyúl megtette végrendeletét.

— No Jani, — szólt a társam — úgy látszik, hogy 
a szerencsénk most kezdődik, folytassuk hát a vadá
szatot.

— Nem, barátom, ezt nem fogjuk megcselekedni; 
az idő már úgy is előrehaladt s kötelességünk hirt 
adni még ma Olaszkára szomorú leletünkről, mert tud
tommal a szegény megfagyott nem a mi telepünkről 
való, azt pedig nem engedhetjük meg, hogy a szegény 
asszony még egy éjjelt töltsön itt, vagy hogy a far
kasok marczangolják szét a hulláját, talán csak azért, 
mert mi vadászszenvedélyünket akarjuk kielégíteni. — 
Én ezt az Isten ujjának tekintem. Vájjon nem juthatunk 
még mi is valamikor ilyen állapotba? Hiszen alig van 
valaki jobban kitéve a megfagyásnak, mint az erdőőr, 
ki terhes szolgálatát az időjárás viszontagságaira való 
tekintet nélkül köteles teljesíteni.

Barátom meggyőzve szavaim igazságától nem tett 
tovább ellenvetést s igy szomorúan hangolva fordultunk

czél eléréséhez magának buzgó munkatársakat 
szerezni s gondoskodni arról, hogy ezek minden 
egyéb gondtól menten, igaz lelkesedéssel állhas- 
sannak zászlója alá s az az alatt való küzdelem
ben ne csüggedjenek, hanem mindaddig kitart
sanak, miglen teljes lesz a diadal.

Meg vagyunk róla győződve, hogy az Or
szágos Erdészeti Egyesület vezető férfiai — már 
csak is nemesen érző szivük sugallatát is követ
ve — készséggel segítenek minden bajon, 
mely előttük ismeretes és hogy még némely 
hiány eddig figyelmét kikerülte, annak egyedüli 
oka csak az lehet, hogy senki sem figyelmeztette 
arra, már pedig néma gyermeknek az anyja sem 
érti a szavát.

Nehogy némaságunk következtében a világ 
továbbra is abban a hitben éljen, hogy az erdé- 
dészeti — kivált altiszti — személyzet minden 
jóban bővelkedik s nincs szüksége arra, hogy 
állapota bármi változást is szenvedjen, íme meg
nyilatkozik a szájunk s elősoroljuk mind ama 
bajokat, melyek orvoslásra várnak s melyek or
voslása immár elodázhatlan s mind ezeket a 
panaszainkat egy „Nyílt levél" kicsiny keretei 
közé iparkodunk beszorítani s intézzük azt az 
Országos Erdészeti Egyesülethez, egyúttal azt 
a kérést intézve hozzá, hogy ne tegyen azzal 
úgy, mint az adósságot kérő levelekkel tenni 
szokás, hogy azokat egyszerűen olvasatlanul

vissza telepünkre, hová megérkezve, nyomban küldön- 
czöt menesztettünk az olaszkai bíróhoz, ki a hullát 
még az nap beszállította a községbe.

A mint később értesültem, a megfagyott hulla 
egy koldus asszonyé volt, ki még karácsony estéjén, 
tehát két héttel föltalálása előtt az itteni szokás 
szerint ablakok alatt énekelt szent karácsonyi énekeket 
s ettől az időtől nyoma veszett. Valószínű, hogy az 
éneklésnél kapott melegített pálinkától megpityókosodva 
tévedt ki a határra, hol sorsa utolérte.

Eltévedélyése mellett bizonyít az is, hogy azt az 
utat, a mely mellett találtuk, télen nem igen használják, 
mert behavazva nagyon fáradságos.

Tehát karácsony estéjén, midőn minden hajlékban 
öröm és vigság uralkodik, a családi ünnepek ezen leg
nagyobbikán kellett a szegény koldusasszonynak el
pusztulnia.

Vissza idézem emlékembe az akkori karácsony- 
éjét. A Garam völgyén rémitő vihar tombolt, jajgatva, 
sikitva, mint ha valamennyi boszorkány tartotta volna
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dobja sutba a fizetni nem biró vagy nem akaró 
adós, hanem vegye fontolóra annak minden 
sorát, mert mind az, a mi benne foglalva lesz, 
a mezitelen, teljes igazság s miután mindezeket 
meghánytorgatta volna elméjében, tegyen be
látása szerint: vagy vesse latba egész tekin
télyét a fölsorolandó bajok orvoslása érdekében, 
vagy pedig törülje ki alapszabályai 1 §-ának 
legfontosabb s föntebb idézett részét, mint 
olyat, melynek megvalósítását nem lehet ko
molyan venni s mely csak mint czifra sallang 
van oda bigygyesztve, mely gyönyörködteti 
ugyan -a szemet, de különben más hasznot 
alig hajt,

A „Nyilt levél" közlését lapunk jövő szá
mában kezdjük meg s már most kérjük az 
összes érdekelteket, kivált pedig a magán bir
tokok alkalmazottjait, hogy szolgálatuk miné- 
müségére, javadalmazásukra, nyugdíj vagy 
végkielégítés jogosultságára, szolgálatból való 
elbocsátás kikötéseire stb. vonatkozó adataikat 
lapunk szerkesztőségével közölni szívesked
jenek, hogy ezeket a Nyilt levél megszerkesz
tésénél fölhasználhassuk.

LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Az erdőőri személyzetet annyiszor szokás gyilkos
sággal vádolni, valahányszor kénytelenségből fegyver-

ott mulatságát. A sűrűn hulló havat mint átláthatat
lan leplet hajszolta maga előtt a förgeteg. Lehetetlen 
volt még a legedzettebb férfinak is haladni ebben a 
förgetegben, nem hogy egy szegény, beteges öreg asz- 
szony megbirkózhatott volna vele. Lábai összeros- 
kadtak alatta s a hideg hó meleg lepellel takarta be 
megdermedt tagjait. A zsibbasztó fájdalomtól csakhamar 
megváltotta a csöndes halál, mely megmentette a 
további ínségtől és nyomortól.

Jobb volt neki igy! ifj. He r c h l  János .

ADOMÁK.

El ég  korán.  — Most gyüsz haza, Dolfi? Edj 
órát ötöte most.

— De már bocsás meg, Szálikám kevesebbet 
csak nem ötheti!

hez nyúlnak, hogy orvvadászok, erdőtolvajok s más 
hasonló elemek ellen saját életüket megvédelmezzék. 
Kivált a hírlapok azok, melyek szeretik a hangzatos 
szavakat és titulusokat s még mielőtt megbizonyosod
nának a dolognak teljes mibenlétéről, hogy magukat 
érdekesebbekké tegyék, könnyen rányomják a legár
tatlanabb emberre is a gyilkosság bélyegét. Állításom 
valóságát alig kellene bizonyítani, mert arra már 
számos eset szolgáltatott elégséges bizonyítékot, egy 
esetet azonban mégis föl akarok hozni, melyben egy 
fiatal körvadász jutott abba a kényszerhelyzetbe, hogy 
fegyverét kelletett használnia.

Két éve annak, hogy egy itteni erdőbirtokos által 
egy Tóth Mihály nevű heves, fiatal vérű ember lett 
erdőőrré főivé ve, ki hivatásához és tett esküjéhez 
képest minden mellékérdeket félretéve, buzgón neki 
látott szolgálatának s a reá bízott teendőket a legpon
tosabban végezte. Szükség is volt erre, mert kerüle
tében az egyébb nemes vad mellett még egy kitűnő 
állapotban lévő fáczán telep is volt, mind olyan csal
étek, melyre a vadorzók szívesen mennek. Az említett 
uradalomban a legveszedelmesebb vadorzók úgy lát
szik magából az uraság cselédségéből kerültek ki, 
kiknek sehogy sem volt Ínyére az erélyes fiatal erdőőr, 
kinek éberségét sehogy sem tudták kijátszani; ezt 
látszik bizonyítani az az eset, mely azután vele 1895. 
évi október 23-án és folytatólag 27-én történt.

Az első napon ugyanis az uradalmi gulyásnak a 
felesége ment hívatlan és ismeretlen szándékkal az 
erdőbe, de miután ott semmi keresni valója nem volt 
és nem is lehetetett, a mindig résen álló erdőőr őt 
onnan kiutasította. Az asszony az esetet elpanaszolta 
férjének, ki már ezen a napon bosszút akart állni s 
az erdőőrre saját lakásán réá törni, ezt a szándékát 
azonban nem vihette keresztül, mert az erdőőr többed 
magával ült vacsoránál. A gulyás haragja azonban 
nem szűnt, de még fokozódott s tetőpontját érte ok
tóber 27-én, mely nap éppen vasárnapra esett.

Nevezett erdőőr szokott jelentéséről éppen haza
felé igyekezett, midőn a reá haragot tartó gulyás har
madmagával útját állta. A fenyegetett erdőőr hiába 
hívta föl a dühtől megvakult támadókat a távozásra, 
ezek nem tágítanak, sőt a gulyás fölbőszülve neki 
rontott, hogy ez által társai bátorságát is fokozza; a 
megtámadottnak nem maradt egyéb hátra, mint egyet
len, de biztos és hű társához, a fegyveréhez folyamodni, 
de még a végszükségben sem akarta azt teljes retten- 
netességében használni, hanem csak mint védő kézi 
eszközt. A puska azonban olyan ördöngős masina, 
mely néha akkor is elsül, mikor ezt legkevésbé óhajt
juk. így történt az ekkor is, mert mikor az erdöőr a 
támadót a puska csővével mellbe lökte, annak bal 
csőve elsült s a lövés belefuródott a gulyás hóna 
aljába,

A szegény erdőőr, ki ezáltal megmenekült ugyan 
az életveszélytől, mondhatni még nagyobb csávába
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került; mint olyan ember, ki ártatlanságának teljes 
tudatában van, maga jelentkezett a bíróságnál, hol a 
széndékos emberölés gyanúja miatt nyomban letartóz
tatták s a vizsgálatot megindították. Az orvos konsta
tálja a lövésnek közvetlen közelből való megtörténtét, 
a bíróság az eberölés szándékát,' pedig ha az ember
nek szándékában van embertársa életét kioltani, olyan 
közelről bizonyosan jobb helyen is fogja találni, mint 
a hóna alatt. Az ott lévő tanuk, mint a támadó czim- 
borái természetesen ennek javára s az erdőőr ellen 
tanúskodnak, tessék azután ezek ellen védekezni! Én 
részemről az ilyen esetben teljesen kizártnak tartom 
a szándékosságot.

Melyek után tisztelettel maradok a szerkesztő 
urnák igaz hive

T ó t h  Bá l i n t ,  körerdőőr.
A levelet, mely még 1895 évi október hó 29-én 

kelt, sajnos véletlen folytán csak most találtuk meg, 
de mint mindig időszerűt, a közlésre alkalmasnak ta
láltuk. Nagy szolgálatot tenne a közügynek Tóth Bálint 
tisztelt kartársunk, ha velünk a bűnügyi eljárás le
folyását és eredményét is közölné s főleg ha a tör
vényszék vagy felsőbb bíróságok Ítéletét — mely aligha 
lehet más, mint fölmentő — lapunknak beküldené, mire 
ezennel olvasóink nevében is fölkérjük

A s z e r k e s z t ő . ,

Diószegh-Ujhely, 1897. május 20-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Kérem szives elnézését, hogy alábbirt kérésemmel 

alkalmatlankodom de azt hiszem, hogy kérdésem, 
melyet itt intézni bátorkodom, nem csupán magamat 
érdekel, hanem közérdekű és sokan lehetnek, kiknek 
jól fog esni, ha arra a feleletet lapunkban megtalálják.

Arra kérek ugyanis fölvilágositást, hogy a vadőri 
vizsgára milyen tankönyvből lehet legsikeresebben el
készülni s hol lehet ilyen könyvet szerezni ? Én ugyan 
úgy értesültem, hogy az erdőőri szakiskolát végzettektől 
a vad őri- szakvizsgát nem kívánják, mert erre a hiva
tásra való alkalmatosság már a szakiskolai bizonyít
ványban benne van, de azért nem vagyok vele egészen 
tisztában s bizonyosságot óhajtanék szerezni.

Egyúttal van szerencsém egy pár czimmel szol
gálni, melyekre mutatványszámokat kérek küldeni.. 
Azt hiszem, hogy az illetők belépnek lapunk pártolói
nak sorába.

Kérésem ismétlése mellett vadász üdvözlettel 
vagyok igaz hive

Ma kky  Gyul a ,  vadászsegéd.
Kérdésére röviden ez idő szerint ennyit vála

szolunk :
A vadőri szakvizsgára való elkészüléshez legjobb 

Honig István „Vadőr" czimü könyve, mely 1895 évben ; 
jelent meg Budapesten Grill Károly udvari könyvkeres
kedő kiadásában s úgy ennél (Budapest, IV. kerület,

Dorottya utcza 2 szám) valamint az összes hazai 
könyvkereskedésekben kapható. A vadőri szakvizsgák 
helye és ideje az erdőőri szakvizsgával együtt lesz a 
ministerium által hirdetve s igy erről lapunkban annak 
idején értesítést fog nyerni.

Arra nézve, hogy az erdőőri szakiskolát végzet
tektől a vadőri szakvizsgát nem kívánják, a mostani 
időre nézve igazsága van, mert vadőri vizsgát tett egyén 
még igen kevés van, idővel azonban valószínűleg ez az 
állapot változást fog szenvedni, miért is ajánlatos, hogy 
a ki csak szerit teheti, a vadőri vizsgát is tegye le, 
mert azt hisszük, hogy az olyanok, kik az erdőőri 
mellett ezt is sikeresen kiállották, előnyben fognak 
részesülni azok fölött, kik csak vadőri vizsgát tettek, 
mert egyúttal az erdészeti szakmában is sikeresen 
lesznek felhasználhatók. A s z e r k e s z t ő .

Különfélék.
Harcz a vadorzókkal. A  nagykanizsai csen

dőrség hat vadorzót elfogótt, a kik Strattmann-Batthyány 
herczeg bajcsai uradalmi erdőőrét, Gergál Józsefet 
meglőtték. Az eset részletei a következők: Gergál József 
erdőőr egy másik társával folyó hó 19-én korán reggel 
kiment a bajcsai erdőbe. Alig értek annak szélére, jó 
távolságban a sűrűségből egy egy lövést hallottak. A  
lövés irányában haladva észrevették, hogy ott vadorzók 
garázdálkodnak. Ketten voltak s igy bátran mentek 
előre. Mikor a lövések már közelről hallatszottak, Ger- 
gálék is golyóval töltötték meg fegyvereiket, de alig 
hogy ez megtörtént, Gergál érezte, hogy egy serét a 
lába húsába fúródott. Ugyanebben a pillanatban a vadorzók 
felől egy vészjel volt hallható, mire a két erdőőr egy 
vastag fához lapulva várta a történendőket s czélba 
vettek egy-egy, a sötétben előkukkanó vadorzót, a kik 
jóval többen voltak. Most valóságos harcz fejlődött ki 
köztük. Az erdőőröket védő fa kérge teljesen lehullott a 
sok golyótól, s látván, hogy a vadorzók mind jobban 
közelednek hozzájuk, hátrálni kezdtek. Eközben Gergált 
mellén találta egy golyó s összerogyott. Társának sikerült 
a sűrűségben elmenekülni. Gergált ezután még több golyó 
találta de nem halálosan. Az ottani mozgósitott csendőr
ségnek négy napi lázas kutatás után sikerült a gyilkosokat 
kézrekeriteni, névszerint: Biliege József, Miháczi János, 
Miháczi József, Háry Mihály, Kovács Pál és Kiss József 
sormási parasztlegényeket a kik a gyilkosságot részben 
már bevallották s a kiket átadtak már az ügyészségnek.

Árviz, felhőszakadás. A  szűnni nem akaró eső 
az utóbbi napokban az ország minden részében annyira 
megdagasztotta a folyók vizét, hogy két helyről máris 
árviz hírét hozza a táviró. Pozsonynál a Duna annyira 
megáradt, hogy a beléje ömlő Morva folyó vizét vissza
szorította, úgy hogy az most visszafelé folyik és kiöntéseivel 
nagy károkat okoz a vidéken nemcsak a vetésben, hanem
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a körülfekvő erdők állatvilágában is. Különösen Pozsony 
alatt a Duna partján elterülő ligetek fácánjai közül pusztult 
el sok.

Harcz vadkannal. A  Radvánszky Géza és Béla 
báró uradalmához tartozó sajó-ivánkai erdőben minap 
egy Kakszi János nevű erdőőr egy hatalmas vadkant 
megsebzett. Másnap az egyik fiával és egy Bányász 
József nevű emberrel a keresésére indult. Rá is bukkantak 
a vadkanra, mely egyenesen Kakszinak rohant és letperte 
mielőtt lőhetett volna. Agyarával összehasitotta a 65 éves 
ember lábát és vállait. Fia baltájával nagy csapásokat 
mért az állatra, majd egész közelről belelőtt, csak akkor 
fordult le az eszmeieden erdőőrről. A  ritka nagyságú 
állat harmadfél métermázsát nyomott. Mikor főibontották, 
három kilogram golyót találtak benne.

A toilette  halottja, Szép leány volt a debreczeni 
Czapp Hermina, egy ott állomásozó huszárőrmester tizenöt 
éves fiatal leánya. Bizonyosan tudta is, talán nagyon is 
tudta, hogy szép és ehez a szépséghez mérten szeretett 
volna öltözködni is. Az őrmesternek azonban szerény 
jövedelméből nem telt ilyesmi cziczomára, s az apa több 
ízben figyelmeztette a leányt, hogy nem teljesítheti a 
kívánságát. Múlt csütörtökön is e miatt volt valami 
hevesebb jelenet apa és leánya között, a mi a szép Czapp 
Herminát annyira elkeserítette, hogy a rá virradó éjjel 
ópiummal megmérgezte magát és másnap kínos szenvedés 
után meghalt.

Kaland a  G ellérthegyen. Egy fővárosi fiatal 
orvos, kinek minap délután Budán a Gellérthegy közelében 
dolga volt, — ezt az alkalmat fel akarta használni arra is, 
hogy a hegyen történt ujahb változtatásokat is megnézze. 
— A  mint kifáradva a czitadellát elérte, leült egy padra, 
hogy magát kissé kipihenje. Nemsokára egy fiatal ember 
ült mellé, — és szótlanul gyönyörködtek az előttük el
terülő szép panorámában. — A  később jött fiatal úri 
ember azonban csakhamar megunta a dolgot, felállt és 
odalépett az orvoshoz, és oly közönyös, nyugodt hangon, 
mintha családja hogylétéről kérdezősködne, igy szólt: 
Tisztelt uram, én önt most a Dunába fogom lökni. — 
Persze az orvos ezen kijelentésnek nem igen örvendett 
meg, és csakhamar tisztában volt véle, hogy őrülttel van 
dolga. Azt is belátta azonnal, hogy ha dulakodásra kerül 
a sor, ő húzza a rövidebbet, lévén sokkal gyengébb, 
mint társa, azért teljes hidegvérrel felelt: — „Komolyan 
szándéka engem a Dunába dobni?" — Oh igen, — 
különben is rögtön meg fog róla győződhetni !“  — „Nincs 
kifogásom ellene, — mondá az orros, — de azt hiszem, 
erre a czélra legalkalmasabb lesz az a hely" — és a 
hegy egyik kiugró sziklájára mutatott. Az őrült helyes- 
lőleg bólintott, és azzal a két férfi az orvos által meg
jelölt hely felé tartott. Midőn oda értek, az orvos igy 
szólt: „Most már elhiszem, hogy innen a Dunába dobhat. 
De hiszen ez semmi ! Nem nehéz!" — „  Hogy hogy ? 
Nem nehéz ?“ kérdé az őrült meglepetve. — „Már úgy 
értem, hogy ennél különbet tudok önnek mutatni.'*

— „Ugyan mit?" — „Akaija látni ?“ - -  Már hogyne! 
Nos, mi az ? érdeklődött az őrült. — „Menjünk le a hegy 
lábához, és én onnan feldobom önt ide, a szikla pár
kányára !“ — Van is abban valami! Hiszen ezt már 
akárhányszor megcsináltam én isi — nevetett az őrült.
— „Ezt már kétlem", mondá az orvos, de hát próba
szerencse — És azzal karon öltve az őrültet, barátságosan 
beszélgetve vezette le a hegyről és átadta utitársát a legelső 
rendőrnek, ki valószínűleg oly helyre vitte, hol nem igen 
nyílik alkalma a fentiekhez hasonló akrobatikai mutat
ványokat csinálni.

A  „művészet” áldozata. Borzasztó szerencsétlen
séget jelent egy berlini tudósítás. Krüger artista, a ki 
mülövéseivel nálunk is bámulatba ejtette a közönséget, 
minap előadásközben 4000 ember szemeláttára agyonlőtte 
23 éves nővérét. A színház zsúfolásig megtelt. Krüger 
bámulatos ügyességgel végezte mutatványait. A közönség 
nem győzte csodálni a mint húga kezéről és válláról 
különféle dolgokat lelőtt. Legérdekesebbnek Ígérkezett 
a programm utolsó száma: a „tükörlövés". Ez abban 
áll, hogy a művész háttal fordulva a leánynak és tükörbe 
nézve lelő egy üveggolyót a leány fejéről. A közönség 
feszült figyelemmel várta ezt a hajmeresztő mutatványt. 
A leány mosolyogva áll ki a színpadra, a művész a 
tükör elé áll, czélba veszi a nővére fején csillogó kis 
golyót és habozás nélkül elsüti a fegyvert. Vérfagyasztó 
sikoly követte ezúttal a lövést és a leány vértől el
borítva összerogy. A golyó száján találta. A művész 
odarohan a leányhoz, ráborul, ölelgeti, csókolja, de a 
szerencsétlen teremtés, a ki az imént még mosolyogva 
kaczérkodott a halállal, nem felel kiáltására. Szörnyet halt.

Túl a felhőkön. Glaiher skót meteorologus, 
hogy észleleteket tegyen a felsőbb régiókban, 1862. szep
tember 5-én Coxwell léghajóssal Wolverhamptonból 
légi útra indult. Mikor már a Drawalagiri magasságáig 
(körülbelül 8200 méter) emelkedett a léghajó, a hő
mérő 14° C hideget mutatott. Ezt a roppant magas
ságot alig háromnegyed óra alatt érték el. Ekkor 
Glaisher ézzrevette, hogy Coxwell lankad, sőt a maga 
elerőtlenedését is érezte. Már annyira volt, hogy nem 
tudta kivenni a hőmérő fokait s az óra mutatóját. 
Glaisher ekkor figyelmét újólag a barométerre irányitá. 
Összes lelki erejét mintegy szemeiben kellett konczent- 
rálnia, mig végre sikerült a műszer állásából meggyő
ződnie arról, hogy 36.672 párisi láb (== 11.913 méter) 
magasan vannak. Kimerültén jobb karjával az asztalra 
akart támaszkodni. Nem bírta. Karja, a mely még az 
imént teljes erejének birtokában volt, tehetetlenül 
csüggött alá, mintha el lett volna törve. Megkisérlé 
balkarját használni, — hasonlóan meg volt bénulva. 
Most testét próbálta mozgatni, s ez némileg sikerült is, 
habár olyan érzése volt, mintha nem volnának tagjai. 
Azonnal ismét a barométer felé fordította szemeit; 
ámde mialatt szemei a számokat keresték, feje balvál
lára roskadt, és háta a kosár falának dőlt. Világos volt

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 279

előtte a helyzet: a bénulás haladt. Mig idáig legalább 
a hátgerincze és nyaka mozgatása hatalmában állott, 
addig most már a legkisebb mocczanásra sem volt 
többé képes. Coxwell alakja árnyékká mosódott szemei 
előtt, s midőn szólni akart hozzá, a nyelve is felmondta 
a szolgálatot. Rögtön ezután siirü homály borult reá. 
A látóideg el veszté erejét. Mindezek daczára öntudata 
tiszta volt, és agya épugy működött, mint előbb. Úgy 
vélte, hogy csak az mentheti meg, ha e halálthozó 
régiókat azonnal elhagyja. Egyidejűleg még számos 
gondolat tolult agyába. Egyszerre öntudata elhomályo
sodott, mint ha mély álomba merült volna. Kábultsága 
addig tartott, mig a léghajó alább nem ereszkedett.

Óriáskígyóra, úgynevezett Pythonra akadtak 
Szumatra szigetén, a melynek hossza ritkítja párját. 
Nem kevesehb mint 8 méter és 10 czentiméter hosszú 
volt, nem számítva a hiányzó farkahegyét, mely szintén 
legalább 20 czentiméter lehetett. A félelmetes állat 
csirkeólba lopódzott s annak már 9 ártatlan lakóját be
kebelezte, mig megölték. A kígyó húsát, úgyszintén a 
gyomrában megemésztetlenül megmaradt csibéket az 
illető falubeli Malájok nagy élvezettel csemegézték el.

Kiszúrták a szemeit. Az erdők szegény-legénye, 
az Alföld futóbetyárja nem volt képes olyan nyomorult 
gaztettre, mint a minőt elkövetett három hitvány 
suhancz a dombrovai erdőségben. Egy parasztleány 
az erdőt keresztülszelő országúton a szomszéd 
faluba igyekezett, midőn két fát vágó legény meg
támadta, csekély pénzét elvette tőle s azután odakötözte 
egy fához. Mikor a két rabló eltávozott, a szerencsétlen 
leány elkezdett segítségért kiáltozni, mire egy fegyveres 
ember jött elő a sűrűből s azt kérdezte a reszkető 
némbertől:

— Meg tudnád-e ismerni azokat, a kik kiraboltak ?
— Meg én, a mig látok.
— No jó, felelt az ismeretlen ember, — a ki a 

két rablónak czimborája volt — hát majd nem ismered 
meg őket Erre elővette a kését s kiszúrta a leány két 
szemét. A boldogtalant másnap találták meg a falu
beliéi s mire beszállították Dombrovára, meghalt.

Egy község pusztulása. Nagy katasztrófa 
érte múlt hó 25-én Mád zemplénmegyei községet. A 
hegyi patak, mely a községet átszeli, a hegységben 
történt esőzés folytán kiáradt s az ár óriási erővel 
tolult végig az utczán, magával hordva háztetőket, 
keritésrészeket, kapufélfákat, hordókat és mindennemű 
háztartási tárgyakat. A köz- és magánvagyonban esett 
károk óriásak. Vasárnap rövid esőzés után a katasztrófa 
fokozódott mértékben ismétlődött. A félelem és rette
géstől elcsigázott lakosság újból szemben állott a féke
vesztett, romboló elemmel, mely ezúttal egy ember
életet is követelt. Az ár falakat döntött be, hidakat, 
utakat megrongálva, kőtorlaszokkal, iszappal borította 
el a vasúti pályát. Az árviz következtében hatvan 
család vált hajléktalanná. A szőlőkben, melyekben 
most folyik az újratelepítés munkája, valamint a ve

tésekben óriási kár esett. E község, melyet többször 
ért már hasonló csapás, de mindig igyekezett részint 
saját erejéből, részint adakozás utján egyensúlyozni a 
mostoha elemek által okozott károkat, most a végin- 
séggel küzdő nagyszámú károsultak érdekében kény
telen közadakozáshoz fordulni.

A sszonyi fenevad.. Delavoda Jánosné, egy 
napszámosembernek az elvált neje, szinte hihetetlen 
vadállati tettre vetemedett, hogy megmeneküljön gyer
mekétől, a kinek a nevelése keresetének javarészét 
fölemésztette. S hogy a büntetőtörvénytől is megmene
küljön, elvetemültségében azt eszelte ki, hogy a kis 
csecsemőt ehhallálal veszti el. Ezt a gonosz tervét 
végre is hajtotta volna, ha föl nem jelentik. Már napok 
óta nem adott leánykájának sem ételt, sem italt, s 
mikor a gyermek az éhségtől gyötörve keservesen sir- 
dogált, vadságában szintén hetykén dicsekedett a 
szomszédasszonyának: „így nem tudja meg a törvény, 
hogy én pusztítottam el.“ A szomszédasszony azonban 
följelentette, s ennek alapján a rendőrség letartóz
tatta. Az éhségtől beteggé vált gyermeket a kórházban 
ápolják.

Gyermekek hiénák között. Párisból a kö
vetkező borzasztó esetről értesítenek: A Sajna depar- 
tement esküdtszéke előtt kezdődött múlt kedden a 
Gregoire-család elleni szenzácziós pör tárgyalása, a 
melynek előzményei annak idején egész Párisban kínos 
felháborodást okoztak. A vádlottak padján ülnek a 
gyermek atyja, Gregoire György mázoló, nagyanyja 
özvegy Gregoirné és Gregoire kedvese, Dehayes asz- 
szony. Gregoire első házasságból származó kétéves 
fiacskája, Pierre volt a szerencsétlen áldozat, a kit 
a szörnyeteg család minden csak kigondolható módon 
kínozott, hogy mielőbb eltegye láb alól. Kalapácsosai 
ütlegelték, késsel, tűvel, szurkálták, a hideg kövezeten 
hagyták heverni a szegény kis áldozatot, mig végre a 
télen a folytonos kínzások után a fiút egy szép napon 
zsákba kötötték és kitették a csikorgó hidegben az 
utczára. A gyermeket megtalálták és a rendőrségre 
hozták, a hol azonban a leggondosabb ápolás daczára 
is rövid idő múlva nagy kínok között meghalt. Az em
bertelen család ellen ebben a bünpörben már kedd 
óta tart a végtárgyalás, melyben a közönség minden 
szokás ellenére a tárgyalási teremben „Halál reájuk!“ és 
guillotine-t nekik! felkiáltásokba tört ki, sőt egyszer 
csak is a nagyszámban jelen volt rendőrségnek sikerült 
meggátolnia, hogy a szörnyetegeket meg ne lincheljék.

Szerkesztői üzenetek.
V. A. urnák. Terecsen. A barátja által alkalmazott: „Alma

mellék! érdemes községi birájának* czim határozottan rósz: az 
öné megközelíti a helyeset, de hiba abban is van. E helyett: 
„Községi érdemes birájának Almamelléken*, helyesen igy kell 
Írni: „A község érdemes bírójának Almamelléken". Barátjáét 
igy lehetne helyesen alkalmazni: „Almamellék község érdemes 
birájának*.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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Nyomatott S t egmann  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. “ip i
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekuldve.

A nagy-méltóságú földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
bó 11-ón kelt magas intézkedésével,

ossógíi iújólag meglbisatott
a nagytekiutetil erdő tisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

P O L G Á R I  : F L Ü I 3 : A .: E £ .
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják

régi vevőinket félrevezetni '“’fp l
Kiváló tisztelettel

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

B L U M  és  T Á R S A
elsőrangú egyenruha készitő intézete, 

ő esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 
A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Égése é v r e ................................... • 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z . "
Mélyen t i s z t e l t  E g y e s ü l e t !

Talán kissé szokatlannak fog látszani, hogy 
egy tekintélyes számú taggal rendelkező testü
let, mely tulajdonképpen nem is testület, mint a 
milyenek kellene lennie, hanem inkább csak 
egy testületet méltán alkotható részecskéi 
annak, mint megannyi parányok a világ nagy 
egyetemében, — szólásra merészkedik jelent
kezni, hangot óhajt adni, hogy érzelmeit kifejeze, 
hogy magáról életjelt adjon s mintegy követelje 
magának a létjogosultságot,

A nagy természet különféle teremtmények

ből van megalkotva; vannak abban még teljesen 
fejletlen, mondhatni élettelen lények is azoknak 
oldalán, melyek fejlődése immár nagyot haladt, 
sőt talán már el is érte a tökéletességet s azok
nak még hosszú időn át kell fejlődniük, mig em
ezeket nem hogy utolérik, de csak legalább 
megközelítik; múltúkat homály födi, jelenük 
ismeretlen, de jövőjük, az bizonyos, mert a világ 
folyása mindennek kitűzi a maga czélját, mindent 
bele von a küzdelembe, mely után csak a győze
lemben van pihenés, mert a bukás nem a halált 
jelenti, hanem csak a küzdelemnek újból való 
fölvételét, A küzdelem fegyvere a kitartás, a 
lobogó, mely alatt az folyik, a remény. Boldog 
az a küzdő, ki a létért való harczban magának 
segítő társakat, ügyének hatalmas előmozdítókat

TÁRCZA.
------ -K*------

Ki miben vétkezik, azzal bűnhődjék.
Vagyonos, jó gazda hírében állott Csepel szigetén, 

melyet hajdanában Ráczkeve szigetnek neveztek, Nyúl 
Jónás gazdaember s a hírnek igazsága is volt, midőn 
módos voltát emlegette, mert szép földjei, rétjei, mar
hái mind mellette tanúskodtak. Vagyona javarészét 
kitűnő fajú káposztájának köszönhette leginkább, 
melynek messze vidéken nem volt párja. A nagy 
terjedelmű sziget fekvésénél és talaja minőségénél 
fogva különben is nagyon alkalmas volt a káposzta 
termelésére, mit az is bizonyítani látszik, hogy ilyen 
czélra kérték azt a múlt század végén a jezsuilák 
magok részére József császár által adományoztatni s 
csak kicsibe múlt, hogy azt meg nem kapták.

Úgy történt a dolog, hogy az igazzágos császár, 
ki nem volt nagy barátja a tisztes jezsuita rendnek,

nem akarta ezt a nagy hatalmat magára haragítani, de 
másrészt a szigetet sem volt hajlandó birtokukba bo
csátani, kibúvó ajtót keresett tehát, s azt szerencsésen 
meg is találta, ha ugyan hitelt lehet adni annak az 
adomának, mely erre vonatkozólag fönnmaradt, A 
császár ugyanis arra az esetre Ígérte oda nekik a szi
getet, ha megfejtik neki a keresztfán látható négy bötü 
(I. N. R. I.) jelentőségit. A derék páterek hamar készen 
voltak az ismert magyarázattal: „Jesus Nasarenus, Rex 
Judeorum” (Názárethbeli Jézus, Zsidók Királya), a 
császár azonban a föliratot imigy magyarázta meg 
nekik: „Jesuitis Nondatur Rackeviensis Insula* (Je
zsuitáknak nem adatik a ráczkevei sziget).

Ez azonban nem tartozván szorosan elbeszélésem
hez, visszatérek Nyúl gazdához, ki csodálatos módon 
nagy szenvedéllyel űzte a káposzta tenyésztését, ellen
kezőleg s kis bötüvel irt rokonaival, azokkal a nyulak- 
kal tudniillik, melyek tudvalevőleg legerősebb pusztítói 
ennek a fölséges eledelt nyújtó ártatlan növénynek.

Tartott is ezért haragot velük, de sajna! boszuját
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és támogatókat szerezhet: biztos győzelme van 
annak!

Egy ilyen, a létért és egy szebb jövőért 
küzdő, eddig küzdelmében még úgy szólva ma
gára és gyönge erejére hagyatott testület fára
dozik abban, hogy magának a mélyen tisztelt 
Országos Erdészeti Egyesület pártfogását, tá
mogatását kinyerje s ezek segélyével igaz ügyét 
diadalra vezesse.

Magyarország, — a mi édes hazánk — erdé
szeti altisztjeinek egyeteme az, mely panaszra 
nyitja meg ajkait, elősorolandó ezerféle bajá
nak csak egy parányi részét s esdve esedezik 
panaszainak kegyes meghallgatásáért, jogosult
ságuk elismeréséért s azok okainak legalább 
részben való megszüntetéséért.

Emeli esdő szózatát a vele egy és ugyan
azon ügy szolgálatában álló, de immár a töké
letesség, a hatalom nágy fokára jutott s virág
zásának teljében lévő Egyesülethez.

Az erdészeti altiszti testület múltját sürü 
homály födi, jelene alig ismeretes, de jövője, 
még pedig egy jobb jövője kell hogy legyen, 
már csak azért is, mert ez szoros összefüggésben 
van egész erdészetünk jövőjével.

Arról, hogy az erdészeti altiszt a múltban 
milyen volt, mit tett, vagy nem tett, milyen 
sors jutott neki osztályrészül s hogy töltötte be 
hivatása körét, tárgyalni nem óhajtunk: ez in

ki nem elégíthette, mert a káposzta az övé volt ugyan, 
de a nyulak, azok az uraságéi. Eleget töprenkedett, 
hogy miként riassza el a hívatlan vendégeket, bevette 
szívesen mások tanácsát, mind hiába. Elsőbb kísér
teteket (köznyelven bakuszokat) állított íöl s egy-két 
napon át mutatkozott is eredmény, de a félénk nyulak 
ehez csakhamar hozzá szoktak. Majd tüske bozóttal 
kerítette el káposztás földjét, de az éhség által hajtott 
tapsifülesek ezt is átugrottak. Utóvégre komája azt 
tanácsolta neki, hogy vegyen magának puskát s 
azzal próbáljon szerencsét. Ezt a tanácsot is meg
fogadta s vett egy régi, rozsdás, dióverőnek is beillő 
s piszkaidhoz hasonló flintát, azután még puskaport és 
sörétet is kellő mennyiségben, leszúrta a fegyveradót, 
sőt még vadászjegyet is váltott, a mi mindössze elég 
szép summa pénzt nyelt el.

— Hat te mi az istencsudát hozasz? — riadt rá 
a felesége.

— Ez lesz a nyulak sava és borsa, — szólt 
Jónás, előszedve a puskaport és sörétet. — Ha ők

kább a régiségbuvárok feladata lenne. A mi 
föladatunk föltárni a jelent olyan mezben, a 
milyenben van, nem leplezve annak hiányos
ságait, hanem bemutatva azt a maga való
ságában.

Egész erdészetünk jelenét az 1869. évtől 
számithatjnk, mint a mely évben megalkottatott 
az életében válópontot képező erdőtörvény, 
mert csak itt kezdődik a tulajdonképeni élet: 
a mi az előtt volt, az nem egyébb érzéketlen 
szunnyadásánál a tétlenségre kárhoztatott lomha 
testnek. Átmeneti időszaknak, vagyis a halálból 
az életbe való visszatérés időszakának nevez
hetnék ama egy két évet, mely tanúja volt az 
Országos Erdészeti Egyesület előkészítésének, 
megalakulásának s küzdelmeinek az életnek a 
halottba való belehelésénél. Nagy és nemes 
küzdelem volt az, melynek vége csak a diadal 
lehetett, mert a jót, a nemest lehet ugyan egy 
időre elnyomni, elnémítani, de teljesen megsem
misíteni nem. Az első diadal, az élőhalott első 
mozdulata az erdőtörvény megalkotása volt.

Le lett fektetve az alap s megadva a mód 
az utódoknak az építkezésnek biztos alapon 
való tovább folytatására.

Hogy mi mindeneket mond az erdőtör
vény, azt fölösleges itt mind elősorolni s nem 
is tartozik felszólalásunk keretébe; csak arra 
a részére akarunk kiterjeszkedni, mely az

pusztítják az én káposztámat, majd én meg őket fogom 
pusztítani s kettős hasznom lesz belőle : megszabadulok 
legádázabb ellenségeimtől, e mellett egy párszor jól 
lakmározunk pecsenyéjükből, sőt a bőrük ára még a 
lövések árát is kifutja.

Megelégedetten tért nyugalomra azzal az erős 
szándékkal, hogy mindjárt reggel neki lát az irtó há
borúnak. — A várt nyugalmat azonban nem találta 
meg: azok az átkozott nyúlfajzatok még álmában sem 
hagytak neki békét. Hol a káposztában látta őket 
sétálni s a legszebb káposztafejeket pusztítani, hol 
pedig ott úszkáltak a szép fehér abrosszal terített 
asztal közepére tett tál szószában szépen megspékelve, 
hátukba szúrt villával; sőt az egyik fölemelkedve, 
boros poharat ragadott s ékes rigmusokban fölköszön- 
tötte. Mikor pedig kivett egy darab pecsenyét s fala
tozni kezdett csupa sörét került fogai közé. Mint ha 
boszorkánynyomástól szabadult volna meg, úgy örven
dett a hajnali kakasszónak, mely fölébresztette.

Fölvirradt a cselekvés hajnala. Még alig pitymallott,
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erdészeti — kivált altiszti — személyzet létével 
áll szoros kapcsolatban.

Az erdőtörvény ugyanis intézkedik arról, 
hogy az erdők szakszerű nevelése és föntar- 
tása tekintetéből mely erdőbirtokosok köte
lesek az erdészeti szakmában kiképzett sze
mélyzetet alkalmazni s körülirja azokat a ki- 
vánatokat, melyekkel az erdészeti pályára 
lépőnek rendelkeznie kell s ez nagyon helyesen 
van megirva, csak az a baj, hogy sok helyütt 
ezt a rendelkezést csak a papirosról ismerik s 
életbe léptetéséről mit sem tudnak, az ellen
őrzés pedig oly lanyha, hogy azt annak nevezni 
sem lehet. így történik meg azután, hogy az 
erdők holdjainak ezreit, talán százezreit is min
den szakértelmet nélkülöző csőszök kezelik, leg
jobb tudásuk és talán legjobb akaratuk szerint 
ugyan, dehogyszakszerüen-e az már más kérdés.

Ha ez csak egyes magán birtoknál lenne 
igy, azt még meg lehetne érteni, mert utó végre 
is itt az erdőség helyes kezelése első sorban 
magán — s csak közvetve közérdeket képez 
s a régi nemesi jogokról letenni nehezen tudó 
birtokos még mindig szereti hirdetni, hogy: 
„az én házam az én váram“, magyarán mondva, 
hogy neki a saját kúriáján senki, de sem 
parancsol, de ugyanezt tapasztaljuk egyes köz
vagyont képező erdőknél is, hol azok helyes 
kezelése már nem egy embernek, hanem töb

beknek, gyakran nagy erkölcsi testületeknek 
érdekeit érinti: Ismerünk esetet a hol az er
dőőri állásra szabályszerűen kihirdetett pályá
zat folytán több szakképzett egyén folyamodott, 
de az érdekelt községi elülj árók ezek közül 
egyiket sem akarták megválasztani, mert az 
állásra a minden szakismeretet nélkülöző köz
ségi biró is pályázott s a választásnál csak
ugyan az ő neve került ki győztesen.

Igaz ugyan, hogy a választást a közig, 
érd. bizottság megsemmisítette, ez azonban a 
dolgon mit sem változtatott, mert az erdőknél 
a szolgálatot egy ismét csak szakképzetlen 
egyén teljesiti, talán addig, mig majd az erdő
őri szakvizsgán egyszer már megbukott, a hi
vatalos magyar nyelvet sem szóban sem Írás
ban nem biró községi bírónak még is csak 
sikerülni fog a szakvizsgái bizonyítványt meg
szerezni s igy magát a kérdéses állásra meg
választatni.

Egy erdélyrészi vármegye megrendelte a 
községi erdőőri állások szervezését s mi lett 
ennek a következménye ? Talán örültek a köz
ségek annak, hogy erdőgazdaságuk felvirágoz
tatásáról ily módon godoskodni akarnak? 
Korántsem! E helyett megfellebbezték a vár
megye határozatát a ministeriumhoz s kézzel- 
lábbal azon dolgoznak, hogy a régi slendrián 
rendszer továbbra is megmaradjon.

Jónás már elkészült a vadászatra. A puska lehetőleg 
megtisztítva a rozsdától, ellátva kellő mennyiségű lő
porral és söréttel: igy fölszerelve indult el az újdonsült 
vadász a hajnali lesre. Igyekezett is korán menni, 
mert tapasztalt vadászoktól hallotta, hogy ilyenkor nem 
jó vén asszonnyal találkozni, a mi ugyan nem csak a 
vadász, de minden rendű és rangú férfiakra szól, mert 
ezek tudvalevőleg mindig szívesebben találkoznak fiatal 
menyecskékkel, hogy miért ? annak okát gyakori puha
tolózásaim daczára sem sikerült egész bizonyossággal 
megállapítani s csak homályosan sejtem az okot.

— Vén asszonnyal nem találkoztam s igy szeren
csém bizonyos, ma este nyúlpecsenyét eszünk, mert a 
nyúl mint ha már tarisznyámban lenne, — tépelődött 
magában a vadász.

Kiérve a káposztához, letelepedett egy bokor 
mellé s várt a hívatlan de várt vendégekre. Ezek nem 
is várattak magukra sokáig s egyenkint kezdtek íöl- 
tünedezni a láthatáron, sőt az egyik már elég közeire 
szemtelenkedett, úgy, hogy a lövést meg lehetett kísér

lem. Óvatosan emelte arczához fegyverét s már éppen 
a ravaszt akarta elnyomni, midőn . . . .  — Hopp! 
Megálj! — hangzott a háta mögött egy éles kiáltás.

Jónásnak ijedtében kiesett kezéből a fegyver s 
megrökönyödve tekint hátra. Hát uramfia, kit lát ott? 
Az uraság ott ált közvetlen mögötte, puskával a kezé
ben. — Hát te Jónás mit keressz itt olyran korán, és 
még puskával a kezedben? — Kérdi tőle szemrehányó 
hangon.

Jónás minden tagadás nélkül elbeszélte egész 
történetét s jogos haragját a nyulakra. A gróf látva 
azt, hogy itt nem hivatásos orvvadásszal, hanem csak 
egy elkeseredett káposztatermelővel van dolga, türtőz
tette haragját s jóságosán figyelmeztette:

— Látod Jónás, ha most rósz ember lennék, 
följelentenélek a hatóságnak s nem kerülnéd el a szi
gorú büntetést, hogy az én engedélyem nélkül az én 
területemen s kivált tilalmazott időben vadászni meré
szelsz. Szép pénzbe kerülne neked az a pecsenye, a

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



284 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

Nyilvánvaló ebből, hogy még nagyon sok 
helyütt irtóznak a szakképzett erdészeti személy
zet alkalmazásától, nem azért ugyan, hogy az 
ez által elérendő anyagi sikerek réájuk nem 
férnének, hanem hogy a régi szokáshoz híven 
tovább is szabadon garázdálkodhassanak. Ott 
pedig, a hol már más kibúvó ajtót nem találnak, 
úgy játszák ki a törvényt, hogy a nevetségesig 
alacsony fizetést álapitanak meg a reájuk erő
szakolt személyzet részére, melyre azután nagyon 
természetesen szakképzett egyén pályázni nem 
fog, mert a megélhetését biztosítva nem látja 
s igy könnyű a kifogás, hogy a nem szakkép
zett egyént csak azért alkalmazzák, mert a 
törvénykövetelményeinek megfelelő nem akadt. 
Miután pedig idegenből jött ember csekély fize
tés mellett megélni nem képes, természetes, 
hogy csak saját községbeli ember vállalhatja 
el a szolgálatot s a czél el van érve: a sok 
koma, sógor, szomszéd s más czimbora szabadon 
járhatja a tilost, nincs, a ki abban megaka
dályozza. • - b ■

Kimondja ugyan a törvény, hogy ki köteles 
szakképzett erdészeti személyzetet alkalmazni, 
de arról, hogy ennek milyen minimális, a meg
élhetést biztositó fizetés adassák, sehol sem 
rendelkezik, a szakképzett embereknek pedig 
egész tömege éveken át állás nélkül lézeng, 
vagy ha már ezt megunta, vagy az állás nélkül

való megélhetés minden eszközét teljesen ki
merítette, más pályán keresi boldogulását.

Nagyban elősegíti még ezt a bajt a pályá
zatoknak helytelen közzététele is. Tudvalévő 
dolog, hogy a pályázatnak csak akkor van ér
telme és megfelelő értéke, ha minél tágabb kör
ben és ideje korán lesz kihirdetve, mert csak 
igy lehet elérni a kitűzött czélt: módot nyerni 
lehetőleg alkalmas és a kivánalmaknak megfelelő 
egyéneket választani.

Hazánk erdészeténél hozzávetőleges szá
mítás szerint legalább 20—25 ezer ember nyer 
alkalmazást s igy az évenkint megüresedett 
állások számát biztosan tehetjük a fenti összeg 
tiz százalékára, mégis például az „Erdészeti 
Lapok* hasábjain alig olvasunk éven át 50—60 
pályázatot, pedig ez a folyóirat az, melyben leg
inkább szokás hirdetni a pályázatokat. A hiva
talos „Budapesti Közlöny* szintén hoz néha 
pályázatot, ez azonban alkalmazásint mindig 
meddő marad, mert éppen az erdészeti sze
mélyzet az, mely ennek a lapnak birtokába 
ritkán jut.

Ebből arra lehet következtetni, hogy a leg
több állás a pályázat kiírásának mellőzésével 
lesz betöltve s igy százai a szakképzett egyé
neknek kizárva vannak a pályázás és állás
nyeréstől.

(Folytatás k ö v e t k e z ik .)

mely még nincs is meg. Most menj haza s máskor 
ilyet ne tégy, mert meg találnád bánni.

Jónás megköszönte a jó indulatu tanácsot s meg- 
szontyolodva, hosszú orral és üres táskával tért haza 
lakására.

Az ördög azonban nem alszik. Nem volt nyugodt 
ejjele, nappala, hogy meg nem boszulhatta magát ká
posztájának pusztítóin. Mindig azon tépelődött, hogy 
tervét miként hajtsa végre.

— Meg van! — kiáltotta diadalmasan egy este, 
midőn éppen vacsorának ültek s fölugrott örömében, 
minek ugyan szomorú következményei lettek, mert fői
riadt felesége ijedtében az asztal alá bukott, ez pedig 
fölborult s a káposztaleves a kolbásszal egyetemben 
eppen a feje búbjára zúdult.

Jónás elmondta tervét s miután a czélra vezető
nek látszott, az asszony is egyetértett vele.

Még az este kiment Jónás a káposztásra és a 
nyulak ismert átjáróin kirakta a patkányfogó csapóva
sakat s mint ki dolgát jól végezte, nyugodtan haza ment.

Kora hajnalban ki ment, megnézni az eredményt 
s ez minden várakozáson felül meglepő volt. Majd 
minden vasban ott hánykodótt a lábán megfogott nyúl. 
Jónás kiemelte a delikvenst hátsó lábainál fogva s jót 
húzott tenyerével a füle tövére: „Nesze neked káposzta !* 
s mars be a zsákba.

Zsákmánnyal jól megterhelve vígan ballagott haza 
s csak úgy repdesett szive örömében a jó falatoknál, 
melyeket káposztájának ellenségei szolgáltattak.

így ment ez azután majdnem minden nap. A 
nyúl állomány rohamosan kezdett apadni s ez végre az 
uraság figyelmét sem kerülte el. A fóldesur gyanúja 
mindjárt Jónásra irányult, bár némi kételyei is voltak, 
mert nem akarta hinni, hogy olyan jó módú gazda a 
minap kapott leczkét szivére nem vette volna. „No 
de megálj — gondolta — majd kézre kerítelek én!“ 
s följelentette a dolgot a csendőrségnek.

Egy reggel ismét rendes útjára készült Jónás, 
hogy kivegye szokott vámját a káposztapusztitókból, a 
felesége azonban sehogy sem akarja engedni.
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Jótékony czélu  m ulatságok.
A mai társadalmi életben üdvös és nemes czélok 

elérésére egyaránt sok eszköz kell, úgy szellemi, mint 
anyagi, mert a hol nincs mód, nincs cselekedet; de 
sokszor és leginkább az anyagi hiányzik, a melynek 
megteremtésére megint sok mód kínálkozik.

A legtöbb jótékony és nemes hivatásu egyesület 
önkényes adakozásokból, jótékonyczélu mulatságok, 
előadások stb. fölöslegeiből veti meg alapját, mely 
tovább gyarapodva és emelkedve, hatalmassá növi ki 
magát és így a nemes czél felé tőrekedő hivatásának 
valójában megfelel.

Naponta hallunk és olvasunk mindenféle jótékony 
egyesületekről, melyek alapját majdnem morzsányi 
adomány vetette meg.

Olvastuk azt kedvelt lapunk hasábjain is sokszor, 
hogy erdészeti altisztjeink ama rétege, mely a közös 
ügy, a közös érdek és a közös boldogulás ügyét igazán 
szivén hordja, igyekezik jótékony adakozásokkal alapját 
megvetni ama magasztos eszmének, mely az „erdészeti 
altisztek országos segély egyesületének* megterem
tésében nyilvánulna.

„Erdészeti altisztek országos segélyegyesülete!*
Te eszményképe a szegény erdőöröknek!
Sokszor emlegettetel ugyan, de csak is emleget- 

tetel azok 99% -a által, kiknek nyomorán segíteni vagy 
hivatva s vajmi kevesen viselik szivükön a létesitésedet.

Valahányszor olvastam lapunk ama jelentéseit, a 
melyek ezen eszményképünk megvalósításán törekvők 
által elért eredményeket tudatják, örömében repdesett 
a szivem, de eme pillanatnyi örömet elhomályosította 
kik ama tény konstatálása, hogy mily kevesen vannak, 
igyekeznek ezen magasztos czél elérésére irányuló

— Ne mej, Jónás, ne menj, mert nagyon rósz 
álmaim voltak az éjjel.

— Hagyj nekem békét — mérgelődik Jónás. — 
Én már semmit sem adok a babonára. Mikor puskával 
mentem ki, vén asszonnyal sem találkoztam s még sem 
volt szerencsém.

— No én még sem vagyok megnyugodva; azt 
álmodtam, hogy láttam, a mint a zsandárok kisértek 
végig a falun és éppen hajnal felé, az ilyen álmok 
pedig teljesedni szoktak.

— Menj pokolba álmaiddal és ne boszants tovább! 
— kiáltott rá Jónás és ott hagyta a faképnél.

Az egész utón mindig csak a pecsenyére gondolt, 
melyet nem sokára haza fog vinni. És csakugyan az 
egyik fogóban ott vergődik egy hatalmas nyúl, a másik
ban, harmadikban szinte. Éppen készülőben volt, hogy 
az elsőnek megadja a kegyelemütést mikor csak . . .

— Hap—trr—szí! — hangzik egy hatalmas tüz- 
szentés a bokrokból.

Jónás fölriadt a hangra. Nyüvánvaló volt, hogy

munkából részüket kivenni, sőt kihal az utolsó szikrája 
is szivem örömének akkor, midőn még azt is kell ta
pasztalnom, hogy egyesek olyanok akadnak, kik a mu
latságaikat ugyan a jótékonyság ürügye allatt rendezik, 
e mellett azonban úgy sáfárkodnak, hogy jut a jöve
delemből műiden egyébre, csak a jótékony czélra nem.

Az ilyen mulatságok sikere rendesen a rendezők 
ügyesességétől s lelkiismeretességétől függ. Kerülendő 
kivált minden fölösleges költséggel járó cziczoma, 
mert ott, a hol bár mulatva is adakozni akar a közön
ség, nem kíván pompát és fényt, hanem szívesen meg
elégszik az egyszerű csinossággal is. Sőt ha az adakozó, 
kit talán nem is a mulathatási vágy késztetett a mu
latságra menésre, hanem inkább szivének az a nemes 
sugallata, hogy ő is hozzá járuljon szerény filléreivel 
a nemes czél eléréséhez, méltán meg is botránkozik, 
midőn azt látja, hogy jobb ügyre szánt pénze haszon- 
talanságra elfecséreltetik.

Tisztelt rendező Uraim, tegyétek szivetekre ke
zeteket, midőn ilynemű mulatságokat rendeztek, mert 
vájjon egy estének fölösleges ragyogása fog-e benneteket 
kárpótolni azért, ha majd öregségiek és családi gondok 
alatt meggörnyedve jobb jövőnek nem nézhettek 
elébe ?

Abban a reményben, hogy szavam nem lesz ki
áltó szó a pusztában, kiáltok hozzátok: „vállvetve és 
becsületesen szolgáljuk közügyünket, lelkesüljünk ama 
szép eredményeken, a melyeket már igyekvő bajtár
saink elértek, mert csak egyértelmű s becsületes te
vékenységünk valósíthatja meg és megteremtheti azt, 
a mit sokan még legetetlennek is tartanak!0

Idézhetnék nektek a szent Írásból is, de inkább 
rátérek arra, a mit később tanultatok, szakunk gyakor
lati tapasztalataira, midőn azt mondom, hogy kis mag

itt valaki leselkedik. — Dejszen, engem ma meg nem 
fogtok! Van nekem magamhoz való eszem — okosko
dik magában.

Ezzel letör egy hatalmas káposztalevelet, kiveszi 
az első nyulat, rá ver a levéllel az alfelire, folyton 
kiabálva: „Ki miben bűnös, azzal bűnhődjék!* és az 
elnáspágolt delikvenst útnak bocsátja s az vígan eleb- 
lábol a sűrűbe; ugyan igy jár a második és harma
dik is.

Mig ő exekválja a büntetést, egyszerre a háta 
mögött terem két zsandár s mielőtt észrevenné magát, 
már kezei hátra vannak kapva és békóba verve.

— Ki miben bűnös, azzal bűnhődjék! — szól 
kötekedve az egyik zsandár s terelik maguk előtt a 
saegény Jónást, mint a borjut a vágóhidra.

Az egész falu talpon volt, mikor hire ment, hogy 
hoznak valakit a csendőrök. Jónás felesége is gonosz 
sejtelmektől űzve rohant az utczára s csakugyan sej
telmei nem csalódták : ott látta férjét lelógó fejjel bal
lagni, kitéve az egész falu csúfságának. Hiába volt
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kell ahhoz, hogy belőle kellő gondozás mellett, nagy, 
erős és terebélyes ía növekedjék.

De mag okvetlen kell, mert nem vagyunk min
denhatók !

Lássátok, úgy van az velünk is : becsületes 
munka révén először kisebb csoportokba tömörülve, 
bár mily csekély áldozatokkal megszerezzük az eszmény 
képünk alapjához szükséges anyagot (a magot) s ha 
az alap meglesz, majd kifejlődik egy hatalmas fává: 
egyesületté.

Nyelveteken szólok, értsetek meg! Avagy hagy
juk magunkat a kis hangya által megszégyeniteni, mi, 
kik a természet koronája vagyunk?

Tehát föl tettekre, de szemünk előtt lebegjen a 
szent czél, mely felé törekednünk kell és ne fölösleges 
fényre költsük el azt, a mi magnak elég a jövőnket 
biztositó egyesület megalapítására; csak igy érhetjük 
el az elénk kitűzött czélt s csak úgy boldogulhatunk, 
ha egyetérve, tömörülve, becsületesen és őszintén 
szolgáljuk közös érdekünket s azt sziveinken hordjuk.

Legyünk becsületesek s dolgozzunk, mert tud
játok meg fiatal barátaim: minden ember a saját 
jövőjének kovácsa s ti öregebb és idősebb szaktársaim 
igyekezzetek fiaitoknak, azaz a jövendő nemzedéknek a 
jobb jövő megteremtését elősegíteni, hogy igy halálotok 
után is az utódok kegyeletes emlékezetében élhessetek, 
mert a legszebb emlék, mit magának halandó kiérde
melhet, az utódok kegyelete. K ö z ü k ,

LEVELEZÉS.
Nagy-Csonka erdő 1897 május 20..

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Vadászati kihágási ügyemben végre valahára ki

hirdették az ítéletet folyó hó 6-án. Az Ítéletet, illetve

minden könyörgése, minden rimánkodása, a csendőrök 
könyörtelenül vitték az uraság portájára.

— Hát mégis te vagy a gyönyörű mákvirág? — 
riadt rá a gróf.

— Ah, nem, könyörgöm alásan, méltóságos uram ! 
Én teljesen ártatlan vagyok. Miután semmi riasztással 
sem tudtam már boldogulni, vasakat áüitottam föl s a 
melyik nyúl megfogődzott, azt kissé elnadrágoltam s 
szabadon eresztettem. Persze, az ilyen megvert nyúl 
úgy megijedt, hogy a harmadik határba is elfutott és 
lehet, hogy azért apad meg az állomány. Itt ezek az 
urak — mutatott a csendőrökre — tanúim lehetnek, 
hogy igy tettem.

A csendőrök is bizonyították, hogy igaz az, a mit 
beszél, s igy Jónás megszabadult, de hogy jövőre ilyen 
kisértésbe ne essék, az uraság kicserélte az erdő 
mellett földjét egy falu alattival. Azóta Jónásnak több 
ugyan a káposztája, de nem eszik nyúlpecsenyét.

Rá ez ke vei.

annak csak töredékét, mert az egészet sem ingyen, sem 
költségemre nem volt hajlandó a bíróság kiadni*, itt 
közlöm:

„Dudás Ferenez, nagy-nyujtódi születésű, rom. 
kát. vallásu, nős szatmári lakos, városi erdővéd a 
márczius 10-én megkezdett és április 29-én befejezett 
vizsgálat rendén a vadászati kihágásban bűnösnek ta
láltatott, a miért az 1888 évi XX t. ez, 26 §. alapján 
30 frt., — ugyan ezen törvényczikk 32 §. alapján 5 frt. 
pénzbírságra, felhajthatlanság esetén a 30 frt. helyett 
3 napi és az 5 frt. helyett 1 napi elzárásra Ítéltetik, 
tartozik ezen kívül 9 frt. tanuzási dijat megfizetni. Ezen 
ítélet jogerőre emelkedése után közöltetni fog Szatmár 
város polgármesterével és a nagykárolyi m. kir. pénz
ügyigazgatósággal.

INDOKOK-
K. Popp György és Vaszii Simon tanuk vallomása 

által igazoltnak látszik (! — tehát csak látszik! tudtunk- 
kal Magyarországon ilyen indokkal senkit elitélni nem 
lehet. A szerkesztő), — hogy Dudás Ferenez a vadászati 
kihágást elkövette. Mindazon által, hogy ezt tagadta, 
tagadása nem volt tekintetbe vehető, mert maga is be
ismerte, hogy több ízben fel lett szóllitva Horváth Ágoston 
és Fogarasi rendőrtiszt által, hogy ne vadásszon s 
igazolva látszik bűnössége azon körülmény által is, hogy 
védekezését meg sem kísérletté.

Giroltán Joan vallomása által igazoltatott, hogy 
Dudás Ferenez kutyáját szándékosan vitte a vadász- 
területre s igy a büntetés kimondandó volt“.

Ismétlem, hogy az idézett Ítélet tyak töredék, mert 
ártatlanságom tudatában annyira izgatott voltam, hogy 
az egészet nem voltam képes emlékezetemben meg
tartani.

Természetes, hogy a minden alapot nélkülöző 
ítélet ellen felebbezésemet a törvényes határidőn belül 
beterjesztettem s a másodfokú Ítéletet annak idején 
szerkesztő ur szives engedelmével közölni fogom. (Kér
jük erre, kivált pedig kérjük az Ítéletek teljes és hi
teles szövegét beszerezni és hozzánk beküldeni, hogy 
a dologhoz a magunk résziről is érdemileg hozzászól
hassunk. Szerk.)

Teljes tisztelettel maradván szerkesztő urnák 
igaz híve

Dudás  Fe r enez ,
t. h. I. oszt. erdöőr.

* Az ítéletet az azt meghozó hatóság honi törvényeink 
szerint az elitéit kívánságára mindig köteles írásban kiadni s 
azt semmi körülmények közt sem tagadhatja meg. Kérje írásban 
a hiteles másolatot, kérvényének elintézése elöl azután nem fog 
kitérhetni. A szerkesztő.

Különfélék.
Késedelem. A Maró? folyónak kiöntése folytán 

Szászsebes városában a posta közlekedés több napon át 
szünetelt s igy lapunk múlt számát junius hó 1-je 
helyett csak 5-én küldhettük szét. Az önkénytelen ké
sedelemért kérjük szives olvasóink elnézését.
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Czukor h e lyett méreg. Perlusz József fűszer 
kereskedőhöz beköszöntött Schwarz Józsefnének négyéves 
Jenő fiacskája s néhány cukorkát kért. A kereskedő 
azonban elég vigyázatlan volt és tévedésből cukorka helyett 
lugkövet adott a gyermeknek, a ki anyjával együtt meg- 
izlelte a mérges anyagot. És noha azonnal észrevették a 
tévedést, a lugkő mérgétől mégis annyira rosszul lettek, 
különösen a kis fiú, hogy orvost kellett hivatni.. Most 
már túl vannak a veszedelmen.

A liép  m eteoro lógiája. Falb Rudolfon, a leveli 
békán és a légsulymérőn kívül fontos szerepet játszik az 
időjárásban a mi népünk is, melynek rigmus-okba szedett 
különös megfigyelései, a százesztendős kalendáriom nyomán 
némelykor csodálatos pontossággal következnek be. Köz
lünk néhányat a  magyar nép kritikus napjaiból, úgy, a mint 
a  nép száján hagyományként járja emberemlékezet óta:

Januárban van Szt.-Vince napja, a melyről a néphit 
ezt tartja: Ha fénylik Vince, megtelik a pince. Ugyanebben 
a  hónapban vén Pál napja. Erről igy szól a közmondás: 
Pál fordulása — tél fordulása, vagy: Ha Pál fordul köddel, 
•enibber hullik döggel. Február 2 -ára esik gyertyaszentelő, 
a  melyen, a mennyire besüt a nap a pitvarba, annyira 
bever még a hófuvat később. — Dorottya szorítja — 
Julianna tágittja, t. fi - -  a hideget. 22-én van Üszögös 
Péter, a melyen, ha ködös a nap, üszögös lesz az eleség 
is ; 24-én pedig Jégtörő Mátyás, a melynek a fagyokat 
boritó jégtakaró fölolvadását tulajdonítják. Márciusban, ha 
hó esik, Gergely megrázza a szakállát; Benedek pedig 
zsákkal hozza a meleget. Május 12 —-14-ig vannak a 
fagyos szentek, Pongrác Szervácz Bonifác, 25-én pedig a 
fagyos Orbán, mely ha elmúlt, nem fél már a gazda, Junius 
•8-a, a  koronázás évfordulója, a hírhedt Medárd-napja, 
mely megárt a 4O napig tartó sok esővel. 24-én, Szt.- 
Iván napján szakad meg a vetés gyökere, mely ezután 
nem nő, csak érik. Júliusba esik a Mérges Margit, mely 
ritkán viszi el vihar nélkül, mig augusztus lO-ikén Lőrinc 
belepuskáz a dinnyébe, esőjével tönkretévén azt, Szeptem- 
beiben van Fecskehajtó kisasszony, egy régi sváb mondás 
szerint: Maria Geburt gehn díe Schwalben fúrt, Maria 
Verküdigung, kommen sie wiederung. Novemberben Márton 
jön fehér lovon, azaz ekkor.kezdődik a havazás és végre 
december nevezetes napja Tamás, a melyen kemény hideg 
járja, lehet ölögetni.

M egszökött tig ris . Egy párisi távirat jelenti, 
hogy Mentionban egy állatseregletből megszökött a 
tigris s elbújt a közeli erdőben, A szökés híre persze 
óriási rémületet idézett elő s a városból azonnal egy 
század utász-katona ment ki a környékre a tigris 
üldözésére és szerencsésen le is lőtték a veszedelmes 
bestiát.

D adák a  kerékpáron . Minden dadának ren
desen fájni szokott a dereka. Ezen a bajon segíteni 
akart egy charlottenburgi kereskedő. Kieszelt tehát 
egy olyan bicziklit, a melyen a kis gyermek, meg a 
dadája is elfér. Ez egy három kerekű jármű, elől egy

kosárral, a melyben a gyermek ül, vagy fekszik, hátul 
pedig ülés van a dada számára, a ki minden meg
erőltetés nélkül irányíthatja az uj találmányu közleke
dési eszközt. Az első e fajta biczíkli már el is készült 
s e napokban sok háramlója akadt Charlottenburgban.

A gyorsvonat k e rek e i a la tt. Píllangóüzés 
közben érte utói a halál Schmidt Lipótot, egy budaörsi 
földmives tizenkét éves siketnéma fiát. Édesanyjával a 
kelenföldi pályaudvar közelében egy krupliföldön volt, a 
hol édesanyja mezei munkával foglalatoskodott. A  kis fiú 
e közben pillangóra vadászott s nagy hevében a vasúti 
töltésre szaladt. Éppen ekkor robogott arra teljes gőzzel 
a Grác felől jövő gyorsvonat. A  vdnatvezetó már nem 
birta mégállitani a gőzkocsit s a szerencsétlen fiú a kerekek 
alá került. Még élve szedték föl a sínekről iszonyúan meg
roncsolt testével, föltették egy kocsiba s beszállították 
Budapestre. A  mire azonban a keleti pályaudvarba értek 
vele, a kis pillangó-üző meghalt.

R ém regény  olcsó pénzért. Miskolczon Kis
Róza nevű ezigányasszony vadházasságban élt Horváth 
Józseffel. Horváth szerette a pálinkát s ha pénze 
pálinkára nem volt — kért az asszonytól. Azonban 
pénteken hiába kért öt krajczárt, az asszony kereken 
megtagadta, mire a rabiátns czigány leteperte a földre, 
mellére térdelt s fojtogatni kezdte, aztán kést rántva 
elő, szivén döfte a szegény ezigány asszonyt A gyilkost 
elfogták.

Pályázatok.
Tállya nagyközség mint erdőbirtokosnál egy erdő

őri állás megüresedvén erre a pályázat hirdettetik.
A gyakorlati és szakképzettségét igazolni képes 

pályázók felhivatnak, hogy kellően felszerelt kérvényei
ket f. év junius 25-ig alulirotthoz beadni, illetve be
küldeni szíveskedjenek.

Ezen erdőőri állás javadalma havi részletekben 
utólagosan fizetett évi 400 frt és természetben kiszol
gáltatott s a város költségén beszállított 4 öl tűzi 
keményfa.

A hirdetett állásra megválasztott azt folyó év. 
julius 1-én elfoglalni köteles.

Tállya, (Zempléni.) 1897. május hó 8.
Kiss János,

bíró.

Ájánlkozások.
Több évi gyakorlattal bíró, az irodai teendőkben 

is jártas jól szakvizsgázott 3 4  éves erdőőr önálló erdő- 
kezelői állást keres. További tudakozódásokra az „ Erdészeti 
Ujság“  szerkesztősége ád közelebbi felvilágosítást.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos; 
P o d h radszky  Em il.
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Képes árjegyzék ’ bfrtnentve." Javítások pontosan oazkgzSlteiiwk.

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. *^P|
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiildve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czógiinli újólag moglbizatott
a aagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLOÁRI r u h á k .

í

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A K S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. Jun iu s  15. 37-ik szám.

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyílt levél.
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 e z / '
(Folytatás.)

Bizonyítja következtetésünk helyességét 
az, hogy ha véletlen valamely állásra a pályázat 
ki lesz írva s arról az érdekeltek valami utón 
módon értesülnek, azt úgy megrohanják, hogy 
a pályázóknak alig öt-hat százaléka jut az üres 
állásokhoz, a többi pedig, miután hónapokon 
keresztül a legszebb reményekkel kecsegtette 
magát, szomorúan olvassa visszautasított kér
vényének a hátlapján, hogy „a kért állomás más 
pályázóval töltetett be“. Oda a szép remények, 
oda a bélyeg és postaköltségek, melyeket a 
szegény pályázónak szájától kellett megvonnia.

Említést tettünk arról, hogy hónapokon 
keresztül, sőt tovább is kell a pályázat eldöltére 
várakozni. Itt nem mulaszthatjuk el kárhoztatni 
ama helytelen eljárást, mely az állomások betöl
tésénél dívik.

Már magában véve az, hogy az üresedésbe 
jött állomások gyakran éveken át betöltetlenül 
állanak, helytelen eljárás, mert tulajdonkép az 
elveszett szakerő nyomban mással lenne pót
landó, de tekintettel egyrészt a betöltés körül 
fölmerülő sok munkára és a pályázatok közzé
tételének költségeire, ebben még nem találnánk 
sok kivetni valót, mert csakugyan kényelmesebb 
a csoportosított üres állásokat egyszerre betöl
teni, de annál inkább kell rosszallanunk azt, 
mi a pályázatok kiírása után következik.

r r J ^ j F L d ^ í j S L .
----'— ¥)*■------

Furcsa utazás.
Igazán ritkaságszámba menő s olyan furcsa uta

zással akarom itt a tisztelt olvasót megismertetni, 
melyben része eddig csak kevés halandónak s bizonyára 
akkor is csak önkénytelenül lehetett s a ki azt egyszer 
megtette, bizonyosan nem kívánja azt még egyszer 
megismételni. Hogy föladatomat megoldhassam, kény
telen vagyok az olvasót az elmondandó történet hely
színéről kissé tájékoztatni.

Máramaros vármegyében történt. A „Hugyin* 
nevű havas észak-nyugoti oldalán, a hol is egy csak 
nemrég egyenjogusitott polgárokból alakult fakereskedő 
czégnek az államkincstártól megvásárolt s védkerü- 
letembe eső, 380 katasztrális hold kiterjedésű és rész
ben már letarolt fenyves erdeje van. Az itt kitermelt 
fűrészrönköt és épületfát egy 800 folyóméter hosszú
ságú, szálfákból épített csusztatón szállítják le a Mára

maros vármegyében fekvő Joód község határába, honnét 
azután a czégnek Joódon lévő gőzíürész telepére kö
zelítik.

1894 év deczeinber havában történt, hogy a ne
vezett Domokos község kovács mestere Máramaros 

i vármegye egyik községében működő tanító testvéréhez 
szándékozott gyalogszerrel látogatóba átrándulni, lévén 
az ilyen eget verő nagy hegyek között a gyaloglás 
sokszor kényelmesebb, mint a szekéren való utazás. 
Az ilyen hegyeken keresztül vezető utak tekervényes 
voltuknál fogva rendesen hosszadalmasak s a nép inkább 
választja a sokkal rövidebb hegyi ösvényeket, legalább 
akkor, midőn ezt még még a hó csekély volta megengedi. 
Majsztram uram is elhatározta, hogy ezt a rövidebb 
utat fogja választani s terve kivihetőnek is látszott, 
mert a hó még alig pár czentiméternyi magasságban 
födte csak a földet, miután azonban ő maga nem is
merte a gyalogjárók ösvényeit, kalauz után puhato- 
lódzott a helységben s csakhamar akadt is ilyenre egy 
bizonyos „Sándor bácsi“ néven ismert egyén személyében,
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Nem is említve azt, hogy a pályázatok 
gyakran csak akkor jutnak köztudomásra, midőn 
az azokban kiirt határnap már lejárt, vagy leg
alább olyan közel van, hogy a szükséges ok
mányokat beszerezni már alig lehetséges, a be
érkező kérvények hónapokon keresztül elin
tézetlen bevernek. — Áll ez különösen ott, hol 
a kinevezés felsőbb hatóságok hatáskörébe tar
tozik, melyekhez a kérvények nagy későn 
beérkezvén, ismét hosszú időn át pihenik ki tett 
utazásuk fáradtságát.

Ott, hol a kinevezés a felsőbb hatóság el
határozásától van függővé téve, ez majdnem 
kivétel nélkül az alantas fölterjesztő hatóság véle
ményét teszi magáévá s rendszerint az ez 
által javasoltakat nevezi ki. Már most a sze
rencsének egy pár kegyeltje miatt a kevésbé 
szerencsések többszörös tömege várakozik 
hiába a be nem ütő szerencsére s hosszú időn 
át kénytelen okmányait is nélkülözni, melyek
kel pedig időközben állomáshoz is juthatna. 
Erre ellenvethetik, hogy senki sincs kötelezve 
eredeti okmányait bemutatni, mellékelheti azo
kat kérvényéhez hiteles másolatban is. Elfogad
juk az ellenvetést, csak azt jegyezzük meg rá, 
hogy az ilyen hiteles másolatok pénzbe, és 
pedig a szegény embernek vagyoni helyzetéhez 
arányitva sok pénzbe kerülnek, melyet nem 
lehet olyan könnyen és még hozzá egészen

bizonytalan eredmény kedvéért koczkáztatni.
Lehetne a dolgon könnyen és legalább 

némileg az által segíteni, hogy az elutasítani 
véleményezett kérvények fel sem terjesztet
nének, hanem egyenest az alsó hatóság által 
elutasittatnának vagy pedig engedtetnék meg, 
hogy a pályázó eredeti okmányai mellé egy
szerű másolatokat csatolhasson s raig ezek 
megfelelő összehasonlítás után ama ható
ság által, melyhez beterjesztve lettek, hitelesít
tetnének, még pedig hivatalos használatra való 
tekintetből bélyegmentesen és a kérvény mellett 
visszatartatnának, addig az eredetiek pályázó
nak nyomban, vagy pedig rövid idő alatt 
visszadhatók lennének. Igaz, hogy ez a hiva
taloknak némi megterh éltetésé vei járna, de mi 
lenne ez arányban ama költségekhez és kelle
metlenségekhez, melyek a most divó eljárás
nál elkerülhetetlenek.

Nyilvánvaló ezekből, hogy úgy az állások 
betöltésénél, valamint a pályázatok kiírásánál, 
helytelen eljárás dívik, mely gyökeres javításra 
szorul. Mindazokat, a kik szakképzett személyzet 
tartására a törvény erejénél fogva kötelezve 
vannak, egyúttal kötelezni kellene arra is, hogy 
állomásaikat nem csak hogy nyilvános pályázat 
hirdetésének segélyével töltsék be, hanem egy
úttal a pályázatot oly helyeken tegyék közzé, 
melyek az érdeklődőknek könnyen hozzáfér-

ki a saját állítása szerint teljesen kiismerte magát a 
tekervényes ösvények tömkelegében.

Az utazást a következő napra tervezték s a kora 
reggel már útra készen találta mindkettőt. Az idő nem 
mutatkozott ugyan valami kellemesnek, mert hóval 
vegyest apró szemű eső szitált, de hát a természet 
viszontagságai ellen jól megedzett embert az ilyen 
csekélység nem riastzja vissza s igy utasaink is bátran 
neki vágtak a fáradalmas útnak.

Késő délután volt az idő, midőn az ut meg
tévesztése következtében a védkerületemben épült er
dei házhoz értek.

— No, hallja Sándor bácsi, maga ugyan jól 
tudja az utat, hogy szinte egész napi vesződség után 
még alig vagyunk utunk kezdetén — mérgelődött a 
májszter.

— Hát hiszen igaz, hogy régen nem jártam erre 
s az ilyen havas időben könnyen téved az ember, men- 
tegetődzött a megtámadott — de innen már egész 
bizonyosan ismerem.

Az erdőháznál lakó őr ellátta őket útbaigazítások
kal a további útra nézve s igy némileg megvigaszta
lódva indultak tovább, de hát hiába, a csillagokban 
úgy volt megírva, hogy az utat újból tévesszék el. 
Csakhamar bejutottak a kincstári rönkvágás egyik 
völgyébe s az ott keresztül-kasul heverő rönkökön át
bukdácsolva, mászkálva nagy kínnal értek fői a Hugyin 
havas tetejére s csak itt vették észre, hogy az utat 
újból megtévesztették, nem csekély bosszúságára a 
már fáradni kezdő májszternek.

Nem maradt más hátra, mint ismét visszatérni az 
erdőházhoz, hogy már most az őrnek a kalauzolását 
kérjék ki.

— De hiszen az Ön által megjelölt völgyön nem 
lehetett átmenni, mert az teli van hordva stömpóTtkel 
— szólt az őrhöz Sándor bácsi, ki a fenyőrönköket 
stömpöknek nézte. (Némely vidéken a kerítés oszlopo
kat nevezik igy.)

— Hát hiszen nem is arra mentek, a merre 
én utbaigasitottam, — mérgelődött az őr — most
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hetők, másrészt pedig figyelemmel legyenek 
arra is, hogy a pályázatnak közzététele és 
lejárta között elegendő idő maradjon a kér
vények benyújtására. A beérkezett kérvények 
elintézése mindenkor sürgősnek tekintendő s 
az elintézés ne szenvedjen okadatolhatlan ké
sedelmet.

Az erdőtörvény egyebek közt azt mondja, 
hogy erdőőr csak az lehet, ki „24-ik életévét 
betöltötte." Itt nem tudjuk megtalálni ama in- 
tentiókat, melyek a törvényhozást akkor 
vezették, mikor ezt a kikötést a törvénybe 
beiktatta. Ott, hol az erdőőrnek elhalálozása, 
áthelyezése, vagy bármi más okból a védkerület 
árván marad, ezt áz állás betöltéséig nem 
egyszer 18—20 éves fiatal ember akár mint 
napibéres helyettes erdőőr, akár pedig mint 
szegődményes látja el; természetes, hogy azért 
vele a közigazgatási hatóság előtt az erdőtör
vényben meghatározott esküt letétették. — 
Miért kell éppen az erdőőrnek vagy faraktár- 
őrnek, vagy bármi néven nevezendő erdészeti 
altisztnek 24 évesnek lenni?

A pénzügyőr, csendőr, vasúti altiszt s még 
tudja Isten, hányféle alkalmazott elfoglalhatja 
s megtarthatja állását a nélkül, hogy 24-ik 
életévét betöltötte volna, pedig mindegyikük 
hivatásának meg vannak az Ő terheik, az ő 
felelőségük. A községi jegyzők minősitéséről

szóló törvény egyéb kellékek mellett azt kö
veteli, hogy a jegyzői pályára lépő, illetve 
a megválasztott egyén nagykorú, azonban leg
alább 22 éves legyen. Honi törvényeink szerint 
nagykorú az, ki ép elméje mellett 24 éves, 
avagy pedig az, ki ezt a kort még el nem érve, 
figyelemre méltó indokok következtében köz- 
hatóságilag nagykorúnak lesz nyilvánítva, nagy- 
korusitható pedig az, ki legalább 18-ik évét 
elérte s jó erkölcsi magaviselet mellett szellemi 
képességeinél fogva az önmagával, — esetleg 
vagyonával való önálló rendelkezésre elegendő 
képességgel bir. Az ilyen nagykorusitott 18 éves 
ifjú azután lehet — mondjuk — községi jegyző, 
de nem lehet erdő- vagy faraktárőr, mert 24-ik 
életévét nem töltötte be. Vájjon merészeli 
valaki kétségbe vonni, hogy a község jegyzői 
pálya van olyan nehéz és annyi felelőséggel 
járó, mint az erdészeti altiszti?

Szerény véleményünk szerint a törvény
nek ez az intézkedése módosítandó, és pedig 
olyan értelemben, hogy erdészeti altiszt lehet 
mindendi, ki egyéb megkívánt tulajdonságai 
mellett életének legalább 20-ik évét betöltötte, 
mert ha ilyen korban mint a közigazgatási ha
tóság által fölesketett napibéres segédőr erdő- 
őri szolgálatot teljesíthet, védkerületet önállóan 
kezelhet s erre nézve benne kenyéradója a 
képességeket föltalálja, kötelességeinek pontos

pedig, miután már az idő későre vált, legjobb lesz, ha 
itt maradnak éjszakára s majd reggel kivezetem a ha
tárig.

A májszter azonban boszus volt az eddigi siker
telen utazás és haszontalan fáradozás miatt s eltökélte, 
hogy most már csak azért is átmennek a havason s 
egyúttal ismételten kérte az őrt, lenne segítségére 
Sándor bácsinak a kalauzolásban.

Az őr látva a kovácsmester makacsságát, enge
dett kérésének s kézi lámpát véve kézhez, elindultak, 
hogy az említett czégnek a munkából haza térő mun
kásaihoz csatlakozva átmenjenek Máramarosba, mert 
éppen szombati nap volt s ilyenkor a munkások is 
sietnek családjaik körébe.

Sajnos, hogy megkéstek, mert mire a vágáshoz 
értek, a munkások már elmentek volt. Az őr, kinek 
szinte haza kellett térnie, itt újból kénytelen volt őket 
elhagyni, előbb azonban legjobb tudása szerint utasí
tásokkal látta el.

Megindultak tehát kettecskén a munkásoknak a

hóban maradt nyomain, ezek szolgálhatván nekik leg
biztosabb vezér fonalul, de sajnos hogy nem sokáig 
örvendhettek ennek a megbízható vezetőnek, mert a 
folyton hulló hó a csapást lassacskán eltemette s az 
estéli szürkületben felismerhetlenné tette.

Elérkeztek oda, hol a 800 méter hosszú csúsztató 
csatorna kezdetét vette, mely — a szálfákon a hó jobban 
olvadván, — feketés vonalat képezett s úgy nézett ki, 
mint valami jól letaposott gyalogút.

Sándor bácsi, kinek kalauz tudománya már egé
szen fölmondta a szolgálatot s egyre jobban bele za
varodott a tájékozatlanságba, a helyett, hogy a csúsztató 
mellett jobbra elhajló gyalogösvényt kereste volna föl, 
a májsztert egyenesen a csusztatóhoz vezette.

— Vájjon nem ez ama csúsztató, melyen a 
szálfákat szállítják a völgybe? — Kérdé kétkedve a 
kovács.

Sándor bácsi erősen állította, hogy ez az igazi 
gyalogút, most már teljesen kiismeri magát, csak bát
ran előre!
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teljesítésére nézve személyében elegendő ga- 
rancziát lát, ugyan mi oknál fogva kellene 
megkívánni, hogy a mellett még 24 éves is 
legyen? Ha csak azért nem, mert az erdészeti 
altiszt nagyobbrészt már erdészeti pályája kez
detén a nősülésre van utalva, de tudva lévő 
dolog, hogy hazai törvényeink bizonyos körül
mények figyelembe vétele mellett ezt is még 
18 éves ifjaknak is megengedik. Vonatkozik ez 
kivált az államkincstári szolgálatra, mert 
magán uradalmaknál nincsen meg az ilyen 
szőrszálhasogatásig menő pedantéria s akár 
hányszor látunk itt a legszebb és legjövedelme
zőbb állomásokat jól képzett, derék ifjúkkal 
betöltve.

Ellenvetnék talán, hogy ez az intézkedés a 
hadkötelezettségüknek már eleget tett ifjak al- 
kalmazhatását czélozza, nehogy a rendszeresített 
állomást betgltő ezt katonai szolgálata miatt el
hagyni legyen kénytelen, de hát akkor is fölös
leges a 24 éves életkorhoz való ragaszkodás és 
elegendő lenne kimondani, hogy: .hadkötelezett
ségének eleget tett, de legalább ennyi, vagy 
annyi éves“ stb. Tudvalévő ugyanis, hogy ifjaink 
közül sokan hadkötelezettségüknek már 22 éves 
korukban eleget tesznek, kivált a honvédségnél 
szolgálók, hol a tényleges szolgálat tartama leg- 
föllebb 2 év, a törvénynek ily nemű módosítása 
mellett pedig akár hányán lennének olyanok,

Mindketten egyszerre léptek rá a gyalogúinak 
vélt csusztatóra, de óh borzalom! Azt, a mi most 
következett, alig lehet leírni.

Mintha csak a földet kapták volna ki lábaik alól 
s ismeretlen szellemek ragadták volna őket magukkal 
szédületes gyorsasággal, úgy siklottak végig a 800 
méteres pályán s annak végén egy hatalmas zökkenés 
után bele pottyantak a völgybe.

— Hála Istennek, csak hogy leérkeztünk! — ör
vendezett Sándor bácsi.

— De erre, meg amarra, a teremburáját is ma
gának ! — dühöngött a májszter. — Hát nem megmond
tam, hogy ez nem gyalogút, liánem csúsztató?

— Hát az ördög tudta, hogy mióta itt nem jártam, 
ide ilyen ördöngős masinériát fundáltak k i!

A két utas a váratlan gyors utazás után siral
masan nézett ki. Sándor bácsi uj halina nagrágjának 
ülésre kárhoztatott részén nagy folytonossági hiányok 
mutatkoztak s a rajta pirosodó pontok nyilván mutat

kik sorozásra a megszabott törvényes idő előtt 
jelentkeznének csak azért, hogy az erdészeti 
szolgálatban is korábban nyerhessenek rend
szeresített állást.

(Folytatás következik.)

34492 sz.

1/4 Pályázati hirdetés.
(Erdőőri szakiskolák tanulóinak fe lvéte le  

tárgyában.)
A királyhalmi, vadászerdei, liptóujvári és görgény- 

szent-imrei m. kir. erdőőri szakiskolákba, melyeknek 
tanfolyama két évre terjed, a folyó év október havá
ban kezdődő tanfolyamra részint állami ellátás mellett, 
részint saját költségén több tanuló fog felvétetni.

A felvétetni kívánók Igazolni tartoznak, hogy:
1. Tizenhét (17) éves életkorukat betöltötték s il

letve az intézetbe való belépésük napján betöltik s 
harminczöt évnél nem korosabbak.

2. Ép, erős, egészséges, munkához és az idő 
viszontagságaihoz szokott és edzett testalkattal s kü
lönösen jó látó, halló és beszélő képességgel birnak, 
mely kellékek igazolására kincstári erdészeti orvos, 
honvéd orvos, vagy vármegyei orvos bizonyítványa 
szükséges, megjegyeztetvén, hogy minden az intézetbe 
felvett tanuló testi épsége és egészségi állapota az in
tézeti orvos által a jelentkezés alkalmával szigorúan 
felülvizsgáltatik s az, kinek szervete hiányos vagy a 
ki ragályos, avagy az intézeti foglalkozás mellett köny- 
nyen nem gyógyítható betegségben szenved, az inté
zetbe be nem fogadtatik.

3. Az ellemi iskolákat elvégezték illetve folyé-

ták, hogy a bőre is ugyanilyen állapotba jutott. A 
kovács még ennél is jobban járt porul, mert ez még a 
két könyöke és tenyere borit is ott felejtette a csusz- 
tatón, a kalapja pedig hűtlenné lett hozzá s örökre el
búcsúzott tőle.

Hogy a további utazásuk és visszatérésük sem 
lehetett a legkellemesebb, azt legjobban bizonyítja a 
májszter elbeszélése, melyből megtudtam, hogy hat 
hétig nyomta az ágyat, kiheverendő utazásának fára
dalmait.

Sándor bácsi is megsínylette a kirándulást, de 
meg is fogadta, hogy nem fog ő többet senkit kalau
zolni ebben az életben.

♦ **
Tanulság: „Ne kalauzolj mást olyan utón, melyen 

magad sem tudsz eligazodni!“
B e r i n d á n  Ád á m,

m. kir. erdőőr.
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konyán jól írni, jól olvasni és a közönséges négy 
számmivelet szerint jól számolni tudnak.

4. Erkölcsi magaviseletük jó.
5. Katonai kötelezettségben állanak-e, igenlő 

esetben kötelesek ebbeli igazoló könyveiket is be
mutatni.

Bejelenteni tartoznak továbbá, hogy kérvényükre 
a válasz mely ezim alatt, illetve mely vármegyében, 
vagy mely hivatal utján és mely postaállomásra kül
dendő.

Tájékozásul megjegyeztetik, hogy azon tanulók, 
kik saját költségükre vétetnek fel, az ellátásért és az 
intézetben való tartózkodás idejére adott ruházatért 
évi 150 (egy száz ötven) forintot félévi előleges rész
letekben fizetni s ehhez képest a felveendő tanulók, 
esetleg azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói kir. köz
jegyző előtt kiállitott okmányokkal igazolni tartoznak, 
hogy az évi 150 forintnyi eltartási költséget a kitűzött 
időre pontosan befizetik.

Az állami eltartás mellett felvett tanulók, illetve 
azok szülei, gyámjai, vagy munkaadói azon esetben, 
ha a tanuló az erdészeti szakiskolát a tanfolyam teljes 
bevégzése előtt önkényt elhagyja, vagy az intézeti 
szabályzat értelmében elbocsáttatik, a ráfordított költ
ségeket, egy évre 150 forinttal számítva, az államnak 
megtéríteni kötelesek s ugyanerre nézve, hogy ezt az 
illető szakiskola igazgatóságának felszóllitása után 
legkésőbb hat hét alatt teljesitik, szintén közjegyző 
előtt kiállitott okmányt tartoznak bemutatni.

Minden tanuló tartozik a szakiskolába való belépés 
alkalmával magával hozni: 6 inget, 6 lábravalót, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, egy pár 
erdőjárásra alkalmas erős bagaria csizmát és pedig 
valamennyit uj állapotban.

A fennálló szakiskolai szabályzat értelmében 
figyelmeztetnek tehát azok, kik az erdőőri szakiskolába 
felvétetni óhajtanak, hogy saját kezűleg irt és kellően 
felszerelt kérvényüket, melyhez az állami ellátás mellett 
felvétetni óhajtóknak azok szegénységi állapotát igazoló 
hiteles községi bizonyítvány is melléklendő, — azok 
pedig, kik akár magán, akár állami erdészeti szolgá
latban állanak, mindig elöljáró tisztjük vagy hatóságuk 
utján legkésőbb f. évi julius hó végéig a földmivelés- 
ügyi ministeriumhoz adják be.

Kelt Budapesten, 1897. évi május hó 31-én.
F ö l d m i v e l é s ü g y i  m. kir.  Mi n i s t e r .

LEVELEZÉS.
Vaskoh, 1897 május hó 31-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A nagyváradi latin szertartásu püspökségi uradal

makhoz tartozó Barest község erdejében f. évi május 
hó 26-án Popa György felesketett erdőőr védkerületé- 
ben ezirkált, a mikor Krecz Pável kimpi lakost, — ki

elszórtan 9 darab tölgy törzset döntött s nyolczat ezek
ből már el is szállított, akkor érte tetten, mikor a ki- 
lenczediket ácsolta, de még mielőtt megszólította 
volna, ez megneszelve az őrt s elkerülendő a megzálo- 
golást, elrohant. — Az erdőőr utánna futott, üldözése 
közben azonban az alom alatt lévő forgácson, vagy 
pedig a sok eső folytán fellágyult meredélyes talajon 
elcsúszott s esése közben a puskája elsült, a fatolvaj 
pedig elmenekült. Harmadnap hallotta csak, hogy állí
tólag Krecz Pávelt meglőtte s golyó ennek bal la- 
poczkájába hatolt, de talán vissza is patant a rósz 
csontról, legalább eddig még az orvos nem találta. A 
szegény erdőőrt vizsgálati fogságba helyezték s ott 
kell 8inlődnie, mig majd be nem bizonyul, hogy Popa 
szumányját és bőrét valamely juhlopásnál szúrták át.

Ebből az esetből kifolyólag egy más szerencsét
lenség is történt. Barucza János molnár mester és 
malomtulajdonos, egyúttal pedig Vaskoh község erdő
kerülője, f. hó 30-án reggel 8 óra táján szolgálatából 
haza jőve, fegyverét szegre akasztotta s beszédbe 
ereszkedett az oda érkezett Benye György kovács 
mesterrel, mi közben Pászk Péter kimpi lakos is be
jött s felhozta az uradalmi erdőőr szerencsétlenségét.

Barucza megakarván magyarázni az esetet, le
akasztotta fegyverét a szegről, mutogatni kezdte, miként 
kellett volna Pópának a fegyverrel bánni, e közben 
azonban a fegyvere elsült s a töltés az oldalt ülő 
Pászk Pétert halántékon találta s fejét szétroncsolta. 
A szerencsétlent özvegye és hét árvája siratja.

Barucza János — ki külömben köztiszteletnek 
örvendő ember — nyomban maga jelentkezett a kir. 
járásbíróságnál, mely őt azonban a csendőrségnek — 
talán vallatás végett — adta át, mi méltó felháboro
dást okozott a közönségben.

A két rendbeli tárgyalás folyamát és eredményét 
szerkesztő ur engedelmével közölni fogom. (Kérjük! 
Szerkesztő.)

A tekintetes szerkesztő urnák maradtam 
igaz hive

Z i m á n y i  Ká r o l y  
püsp. urad. vadász.

Szigetvár, 1897. junius 9.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !

Folyó hó 7-én testületi gyűlésünk volt Kapos
váron, melyen a Somogyvármegyében állomásozó kör- 
erdőőrök valamennyien megjelentünk s fölkértük sze
retve tisztelt főnökünket, nagyságos S i mo n  Gyula 
erdőmester urat, hogy jólétünk előmozdítását czélzó 
törekvésünket támogatni s hathatós pártfogásával hely
zetünknek türhetővé tételét elősegíteni kegyeskedjék.

A benne vetett bizalmunkban nem is csalódtunk, 
mert nem csak hogy kérésünket kegyesen meghallgatta, 
de egyúttal bölcs útmutatásokkal is ellátott tanács
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kozásunk módozataira nézve s miután kieszközölte 
volna, hogy gyűlésünk megtartásához a vármegyeház 
kis terme átengedtessék, annak méltóságát még jelen
létével is emelte.

A gyűlés lefolyása a megvitatott tárgyak fontos
ságához mérve méltóságteljes volt s miután a felettes 
hatóságunkhoz beterjesztendő kérvény szövegét az er
dőmester ur által ajánlott módositásoknak készséges 
elfogadásával megállapítottuk, kijelentette, hogy eddigi 
munkálkodásunkkal teljesen meg van elégedve s el
várja, hogy tevékenységünk a jövőben sem fog lan
kadni, hanem az ő utasításait és rendelkezéseit az eddig 
tapasztalt készséggel továbbra is teljesíteni fogjuk.

A kegyes szavak hatása alatt kitörő lelkesedéssel 
tettünk fogadalmat, hogy ebbeli igyekezetünk a jövő
ben csak fokozódni fog.

Gyűlésünk délután 4 órakor ért véget jóságos 
főnökünk lelkes megéljenezésével. Adjon Isten ilyen 
igazán derék, emberbarát főnököt minden kartársunk
nak ! igaz kive

T ó t h  Bá l i n t
körerdöőr.

Különfélék.
Ragadozók pusztítása. Derék munkát végzett 

Barna István kalocsai főkáptalani erdőőr, ki rövid idő 
alatt 9 farkas kölyköt, egy fészekből valót, 3 darab 
róka kölyköt, 22 ürgét, 15 darab tojáson ülő varjut pusz
tított el, a hasznos vadaknak nem csekély örömére.

Dráma az ei dobén. A  zilahi törvényszék Bánffy 
János báró nagylaki földbirtokos esetét tárgyalta, a ki 
gondatlanságból okozott emberölésért került vád alá. 
Tavaly történt, hogy a báró vadászterületén agyonlőtte 
Nagy Bálint parasztgazda kutyáját. Nagy Bálint ezért 
szemrehányással illette a bárót s a mint ott a vadászterületen 
egymással feleseltek, egyszerre csak uj lövés dördült el s 
a parasztgazda halva terült el a földön. A  báró fegyvere 
véletlenül elsült s a golyó Nagy Bálint fejébe fúródott. 
Valaki azt a hirt terjesztette, hogy a báró szándékosan 
lőtte agyon a parasztgazdát. Ez a hir nagy izgatottságot 
keltett a faluban. Vagy kétszázan éktelen lármával a 
a kastély elé vonultak, bezúzták az ablakokat, s már-már 
betörtek a kastélyba is, a mikor a esendörség szétverte 
a zendülőket, Az ítélő tanácsban, mely azt az esetet tár
gyalta. Hiiy kír. táblái biró elnökölt. A  vádhatóságot 
Gazda kir. alügyész képviselte, védő Nagy Dezső dr. 
budapesti ügyvéd volt. A  törvényszék Bánffy János bárót, 
a gondatlanságbél okozott emberölésben vétkesnek nyil
vánította, és két hónapi fogházra ítélte. Vádlott fölebbezett.

Aiviz és pusztulás Krassó-Szörény megye felső 
részén nagy zivatar vonult végig, mely igen sok kárt okozott • 
Kis-Zorlene községben óriási felhőszakadás volt; az egész 
falu víz alatt áilott ; az ár egész házakat sodort magával. 
Egy több tagból álló család odaveszet a vízben. — Veres
patakon junius 7-én délelőtt óriási felhőszakadás volt, mely

hét kilométer utat tett tönkre, mintegy száz aranyzuzót 
pusztított el. A  kár több mint tízezer forint.

Vérré vált árvíz. Békés-Csabáról táviratozzák: 
Az árvíz pusztításai borzasztó romlását okozták egy jóravaló 
földmives családnak. Haimbach Mihály, kinek egész 
vagyonát tönkretette az árvíz, termése elpusztult, bánatában 
és kétségbeesésében kiirtotta égész családját. Előhb áldatt 
állapotban levő nejét s hároméves gyermekét fojtotta meg 
aztán önmagát fölakasztotta. Levelet hagyott hátra, melyben 
megírta tettének okát,

Légkajósok katasztrófája. Berlinben bor
zasztó katasztrófa ért két léghajóst. Wölfer, egy kormá
nyozható léggömb föltalálója, segédjével, egy Knabe nevű 
mekánikussal a katonai léghajóosztály épületéről felszál
lott. A  léggömb nyolcszáz méter magasságban szétrob
bant és lángot vetve a két léghajóssal együtt a mély
ségbe zuhant. A léghajósok szörnyet haltak. Wölfer tavaly 
már szerencsétlenül járt egyszer. Leesett a léghajójával 
s akkor rendőrileg megtiltották, hogy többé fölszálljon. 
Ezúttal javított szerkezetű léghajón ment föl a császári 
léghajós osztály engedelmével. Hájója gyorsan emel
kedett a közeli vasúti állomás felé s mintegy nyolcszáz, 
méter magasságban megállóit. Ekkor rüzoszlop tört ki 
a ballonból, mely ezután mint egy meteor, égve lezuhant. 
A  két léghajós hollttestét szénné égve találták meg. Mint 
a Berliner Lokal-Anzeiger közli, a szörnyű balesetnek 
az volt az oka, hogy a hajón egy benzin-motor volt,, 
melynek szikrája a léggömböt fölrobbantotta. Vilmos 
császár éppen sétakocsizást tett. mikor a szeoencsétlenség 
történt. Hazahérve, részletes jelentést tétetett magának a 
katasztrófáról. A  lapok külön kiadásban jelentek Meg.

Élve eltem etett szekta. Nyilvánvaló hogy ez 
csak Oroszországban lehetséges, a hol a lenyűgözött nép
iélek mindeféle csodás, rémes, fantasztikus jelenségekbe 
mélyed.

Pétervárról jelentik egy törvényszéki tárgyalás
adataiból, hogy a tereszpóli kerületben, az úgy nevezett 
tarnovi lapályban egy egész parasztkőzség lakosai egymást 
élve elásták, hogy a vétanuság utján a menyországba 
jussanak. Egy asszony volt az, a ki az életről való 
lemondást hirdette és rajongó ékesszólással számtalan 
hívőt szerzett tanításának. Az asszonyt Vitába mamuskának 
nevezték. Ketzonban született; hol szülei közepes módú 
parasztok voltak. Húsz éves korában akarata ellenére 
olyan emberhez adták feleségül, a kit nem szeretett. Meg 
is szökött tőle és kolostorba menekült, a hol hat évet 
töltött, A  kolostori élete közben föltámadt benne az a 
hivatás, hogy önmegtagadásra tanítsa az emberiséget. 
Kilépett a kolostorból és tizenhárom évig hirdette, hogy 
csak a hús megölése visz a paradicsomba.

A  vizsgálat már eddig is kiderítette, hogy Vitáira 
és hívei már múlt évi decemberben elhatározták, hogy 
élve eltemettetik magukat. Azonban a dolog még egy 
ideig elhúzódott, mert némelyik tag még nem érzett 
magában annyi bátorságot, hogy ilyképpen vonuljon be 
a menyországba és mert valamennyi imádkozással és 
böjtöléssel méltóképpen elő akart készülni a vártanuhalálra. 
A  vértanuk csoportonkint akartak meghalni. A  fiatal
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Kovalev, kinek szülői házában a próféta asszony élt, 
kevéssel a karácsonyi ünnep előtt elkezdte az első csoport 
sírját ásni s egy hétig ásta. Az első sirgödörbe tizen 
szálltak, köztük volt egy nyolcéves leány és egy csecsemő 
gyermek. Mialatt a sirt be falazták, belülről ének- és 
imaszó hallatszott. A  második csoporttal nagyon meggyűlt 
a ppróféta asszonynak a baja; hívei között volt egy 
Szuchin nevű ember, a ki nagyon szerette a bort és semmi 
áron sem akart meghalni; Vitália három hétig küzködött 
vele, mig végre Szuchin is kész volt a halálba menni. 
A  harmadik gödörben négy asszony feküdt, közte Kovalev- 
nek huszonhároméves húga, kr rajongó szeretettel csün
gött dátyján. Szorosan egymáshoz simulva feküdt a négy 
asszony a szűk sírban, melyet Kovalev szemükláctára 
ásott. Kovalev lassan hullatta a rögöt áldozataira, ezután 
keményre taposta a földet. Az utolsó csoportban akart 
maga a próféta-asszony is meghalni és a fiatal Kovalev 
az ő tiszteletére művészies aknacsarnokot készített. Ebbe 
vonult Vitália, Kovalevnek hatvanéves anyja és tizenötéves 
néma öcscse, továbbá három apáca. Kovalevnek nem 
engedte meg a próféta-asszony, hogy meghaljon.

A  jelentés azzal végződik, hogy a szenátus főügyésze 
Szlucsevszki, elment a katasztrófa színhelyére, hogy a te- 
reszpoli kerület szektaügyét alaposan tanulmányozzák.

Csendőrök és nép harca. Eleméren, T  orontál-
megyében, véres összeütközés történt a nép és csendőrség, 
között. Lőwy Ignác, a ki Dániel Auguszta, Dániel Ernő 
báró minister anyja birtokának a bérlője, azért, mert a 
községbeli lakosok nemrég zavarogtak a munkabér miatt, 
máshonnann hozatott magánnk munkásokat és. az ele
mérieknek metiltotta, hogy a füldjein keresztülhajtsannak. 
Most azonban ő akart egy cséplőgépet átvinni a községi 
legelőn. A  nép nem akarta ezt megengedni s azt mondta, 
hogy most visszaadja a bérlőnek a kölcsönt. Löwy négy 
csendőrt kért. Erre nagy forrongás támadt a községben. 
Mintegy hétszáz főből álló tömeg mejjt ki a mezőre s 
megakadályozta, hogy a gépet átvigyék. A  fölingerülr 
nép megtámadta a csendőröket, a kik erre közéje lőttek. 
Két ember halva rogyott le, hét pedig megsebesült. A  
nép erre dühében Waltern Ferenc őrsezetőt és Ágoston 
Béla csendőrt agyonütötte és kapával, kaszával kegyetlenül 
összekaszabolta, Ágostonnak a szivét is kitépte. A  másik 
két csendőr megmenekült. Dellimanich Lajos alispán délben 
a királyi ügyésszel és a vizsgálóbíróval egy század katona 
kíséretében Nagy-Becskerekről külön vonaton a vérengzés 
helyére ment. Szgedről Zsifkovics hadbíróval szintén oda 
érkezett egy század katonaság és egy szakasz csendőr. 
A  csend erre ismét helyreállott. Eddig mintegy negyven 
embert tatóztattak le. Miladin Milos, a főcínkos, az egyik 
megölt csendőr karabélyával megszökött és Budapest 
felé vette útját. A  vizsgálat most folyik s még sok le
tartóztatás várható.

Megzavart népünnep. Tót-Komlóson az ipar
testület javára népünnepet rendeztek, melyen nagyszámú 
közönség vett részt Hirtelen vihar keletkezett. A  közönség j

egy a vásártéren levő deszkaépületbe menekült az eső elől. 
Csakhamar olyan sokan szorongtak a házban, hogy a falak 
inogni kezdtek s a tető beszakadt. Emberéletoen nem 
esett kár, de számosán megsebesültek.

Egy gyermek martiromsága Borzalmas bűn
ügyben folytat most a rendőrség vizsgálatot. Egy úri asszony 
Pálmai Károly mérnök felesége szül. Grauer Irma, a 
legkegyetlenebb módon el akarta pusztítani hetedféléves 
gyermekét, hogy szabaduljon tőle. Maga Pálmai Károly, 
a ki elváltán él feleségétől, adta be a 'följelentést a ret
tenetes asszony ellen, s a rendőri vizsgálat ma még 
súlyosabb dolgokat állapított meg, mint a mi a följelentésben 
van. A  lelketlen anya hónapok óta büzhödt szobában 
tartotta gyermekét, sem a levegőre nem bocsátotta ki, 
enni is alig adott neki, úgy hogy a vizsgálóbizottság á- 
jultan találta a gyönge teremtést. A  feljelentés megtéte
lére az szolgált okül, hogy a gondatlan anya, mint már 
több ízben Is megtette, hosszabb időre egyedül hagyta a 
gyermeket a lakásban. E  hó 7-én szintén eltávozott hazul
ról s rázárta az ajtót a lakásban egyedül maradt fiúra. 
A  szerencsétlen teremtés a rossz bánásmód miatt elkese
redve, kínjában fölmászott az utczai ablak párkányára s 
le akarta magát onnan vetni. A  déli órákban nagy szám
mal járókelők rémülettel láttak a szerencsétlen gyermek 
küzködését s többen rendőrt hívtak. Mig ez megékezett 
azalatt az ugyanazon házhan lakó Pollák nevű kereskedő 
egyik alkalmazottja az erkélyen keresztül a zzomszédos 
lakásból átmászott a háztulajdonosnő lakásába s megaka
dályozta, hogy a gyermek leessék. A  helyszínére ér
kezett rendőrök ugyanazon az utón hatoltak be a lakásba, 
a hol undorító szemét és piszok között a férgek száza
itól borítva találták a gyermeket. A  lakásban minden 
képzeletet fölülmúló bűz és rendetlenség volt. A  rend
őrség megindította a vizsgálatot.

Pályázatok.
A debreczeni vadásztársulatnál egy vadőri állás 

augusztus 1-re betöltendő. Ajánlkozók bizonyítványaik 
másolatát és egészségi állapotukat feltüntető orvosi 
bizoyitványukat B é s z l e r  Lajos társulati elnökhöz 
küldjék be. Javadalmazás: 350 frt készpénz, 50 írtig 
terjedhető ruha természetben. Lakás nem adatik. A 
vadászati kihágások után befolyandó büntetéspénz fel
jelentőt illeti. 40 éven alóli életkor kívántatik.

Szerkesztői üzenetek.
Ólai János urnák Sályi. K. K. ur a szászsebesi m. kir. erdő- 

rendezöségnél van alkalmazásban s igy a kérdéses ügyben nem 
is támogathatná, különben is ezt az állást alig nyerhetné el, 
mert az itteni szász elöljáróság lehetőleg szászokat, vagy leg
alább olyanokat részesit előnyben, kik a német nyelvet bírják. 
Szeben vármegyében legközelebb ötvennél több rendszeres ál
lásnak kellene betöltenie, lehet, hogy ekkor egyes olvasóinknak 
szolgálatot tehetünk.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagy méltóságú földmi velesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégüiili újólag megDizatott
a nagytekintetil erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franezia és angol divat szerint készítetnek.
Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni *aTCij
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készitő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z . “
(Folytatás.)

Az állások minémüségének tömkelegében 
azonban alig lehet egyhamar eligazodni, leg- 
főkép az államerdészetnél, hol eddig ki nem 
derített, ismeretlen okokból 13 különféle állás 
van szervezve, állván az három erdőszolgai, 
három erdőlegényi és két különféle erdőőri 
állásból. Már maga a tizenhármas szám olyon, 
hogy annak még a kimondásánál és borsódzik 
az ember háta, hát még mikor elgondoljuk, 
hogy ezeknek az állásoknak ha nem is vala
mennyiét, de legalább is két harmad részét 
meg kell futnia annak, ki magának némileg

tArcza.
------ -K*-------

Az erdőőp sorsa.
(Levél a szerkesztőhöz)

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Lapunk folyó évi 35-ik számában közölni szíves

kedett levelemet, melyben Tóth Mihály erdőőrről meg
írtam volt, mint és milyen körülmények között lőtte 
meg az uradalmi gulyást s engedve ott közölt szives 
felhívásának, itt közlöm az ügy további fejleményeit a 
bíróságok előtt, mit annál jobban tehetek meg, mert 
az magamat is igen közelről érint, lévén a szerencsét
len fiatal embernek édes atyja.

Fiam sorsa — mint az előre látható volt — a 
lehető legszomorubb, mert a törvény nagy szigorúság
gal sújtott le reá; hiábavaló volt minden védekezése, 
a bíróság annak a két tanúnak a vallomását fogadta el, 
kik maguk is a támadó gulyás álláspontjára helyezked

türhefcő, a megélhetést biztositó jövőt akar biz
tosítani, mit ugyan már jövőnek nem is lehet 
nevezni, mert száz közül alig akad öt—hat, 
ki a legmagasabb fokot eléri s ezt is csak 
olyon korban, midőn az embernek már csak 
múltja van, a jövője pedig a közeli halál s 
utánna az örök élet s ebben legjobb esetben 
az örök üdvösség, melyre különben teljes mér
tékben rászolgált, nem léven egyéb az erdé
szeti altiszt élete, mint a tisztitó tűz folytonos 
kínszenvedése.

Nevetséges különösen az erdőszolgai és 
erdőlegényi állások sokadalma, kiváltképen az 
elsőké azért mert, azokra a velük járó fizetés 
csekélysége miatt csak olyanak jelentkezhetnek, 
kik ezt gazdálkodásuk vagy iparuk mellett csak

tek s ezek természetesen nem a fiam javára vallottak.
Az első tárgyalás 1896 évi január hó 10-én volt, 

melyen fiam a legegyenesebb utón védte magát, sőt 
Studinger Jakab erdőpásztor is javára vallott, igazol
ván, hogy fegyvere bal csövének a szerkezete oly any- 
nyira könnyen járt, hogy a legkisebb lökés is elegendő 
volt elsülésére, de tanúskodásával nem sokra mehetett, 
mert mint német származású a magyar nyelvet csak 
kevéssé bírja s igy nem tudta vallomásának azt a 
súlyt megadni, mely a bíróságra meggyőzőleg hatott 
volna. (Védelmül még azt is föl lehetett volna hozni 
ezzel kapcsolatban, hogy a vadász emberek között 
csak ritkán akad olyan, ki fegyverének a bal csővét 
hásználja előbb s alig valószínű, hogy ezt bárki is 
tegye, midőn élete forog koczkán s ijedtében nyúl fegy
verhez, mert tudvalevő dolog, hogy ujjunk mindig a 
a jobb ravaszt találja előbb útjában és nem a balt. 
Szerkesztő.)

Ennek ellenében a gulyás két társa, kik — mint 
már előzőleg is jeleztem volt — nem csak jelen voltak
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mellék foglalkozásnak tekintik, mert azt, hogy 
valaki 120 forint évi bérből megélni képes 
legyen, senki sem fogja elhinni. Az ilyeneknek 
legnagyobb része még az ellenőrzést sem fogja 
a megkívánt eréllyel gyakorolhatni, mert az 
egész falu ismerőse, nagy része sógora, ko
mája s ezeknek bizon sokat el lehet és el kell 
nézni, mert szigorával ellenséggé tevén ma
gának községe lakosságát, abban alig lenne 
maradása.

Az állások számát tehát okvetlen redu
kálni, az erdőszolgai állásokat pedig végleg 
eltörülni kellene.

Az erdőlegényi állás mint olyan, mely 
részben készítő iskolája az erdőőri szolgálatra 
készülőknek, részben pedig állomás olyanok 
részére, kik ifjú koruk miatt erdőőri állás be
töltésére a törvény rendelkezéseiből kifolyólag 
még képesítve nincsenek, fentartandó ugyan, 
de nem három különféle, hanem csak egy fok
ban s olyan javadalmazással, mely egy magá
nos fiatal embernek tisztességes megélhetést 
biztosit.

Az erdööri hét fokozat szinte fö
lösleges és elégségesnek tartjuk, ha két erdő- 
öri és két főerdőőri állás szerveztetnék.

Leglényegesebb az, hogy hogy az erdé
szeti altiszti állások javadalmazása nyerjen 
végre valahára kielégítő megoldást, mert hiába

fiam megtámadásánál, hanem ellenében fenyegető 
állásba is helyezkedtek, azt vallották, hogy a lövés 
előre megfontolva s nem a végszükség parancsolta ön
védelemből tétetett s bár néhányszor ellenmondásba is 
keveredtek, a biróság az ő vallomásukat fogadta el.

Magam is, mint az ifjú atyja tőlem lehetőleg vé
delmére keltem s a védő ügyvéd fiamnak ifjúkori szív
bajára hivatkozott, mint olyan tényezőre, mely be
folyással lehetett a tett elkövetésére.

A törvényszék erre rövid tanácskozás után fiam
nak orvosi megfigyelését rendelte el , mire pedig 
szerény véleményem szerint nem lett volna szükség, 
mert még a betanított tanuk sem tagadhatták, hogy a 
lövés akkor dördült el, midőn azzal fiam támadóját 
mellbe lökte.

Két hosszú hónapon keresztül folytatott orvosi 
megfigyelés után a folytatólagos tárgyalás 1896 évi 
márczius hó 12-ére lett kitűzve, melyre a vádlott szülői 
is beidézve lettek.

Első sorban fölolvasták az orvos - szakértői véle

osztogatjuk a czimeket, legyenek azok bármi 
fényesek, ha a megélhetést nem biztosítják, 
nem egyebek azok hitvány cziczománál és itt 
következik panaszainknak szinte kimeríthetet
len sokadalma.

Nyílt levelünk a hazának összes erdészeti 
altiszti személyzete nevében Íratván, nagyon 
természetes, hogy valamennyinek sérelmeit egy
aránt kell tárgyalnia.

Az állás biztonsága és állandósága, valamint 
a javadalmazások silánysága tekintetében tagad
hatatlanul az első helyet a magán erdőbirto
kosok személyzete foglalja el. Eltekintve attól, 
hogy az állás biztonságát, vagy legalább bizo
nyos megszabott időhöz kötött voltát semmiféle 
törvény vagy rendelet nem szabályozza hanem 
az alkalmazott kenyéradója, sőt legtöbbnyire 
annak valamely más alkalmazottja, önkényének 
van kiszolgáltatva, a javadalmazás a legnagyobb 
résznél annyira hitvány, hogy annak hallatára 
az ember hirtelen azt sem tudja, vájjon neves
sen-e, vagy pedig boszankodjék. Nem akarjnk 
azonban tagadni, hopy mint mindenütt, szór
ványosan itt is akadunk tiszteletre méltó kivé
telekre s nem mulaszthatjuk el egyúttal azok 
irányában hálás elismerésünk adóját leróni.

A nagy közönség előtt ezek az állapotok 
nagyobbrészt ösmeretlenek, mert az ilyen silány 
javadalmazással járó állásokat a birtokosok —

ményeket. A törvényszéki orvos, ki egyszersmint a 
kaposvári kórház főorvosa, oda nyilatkozik, hogy Tóth 
Mihály nem csak hogy szenvedett az állítólagos szív
bajban, hanem annak tünetei még most is észlelhetők 
s igy cselekedete alig jöhet beszámítás alá. A fogház 
orvosa ennek ellenében azt állítja, hogy Tóth Mihályon 
a bajnak legkisebb tünetei sem észlelhetők.

A két ellentétes véleményre a törvényszék elren
deli vádoltnak Budapestre való szállítását további meg
figyelés czeljából.

Megjegyzem, hogy fiamat az orvosi megfigyelés 
és a börtön korház annyira megviselte, hogy súlyos 
beteg lett; állítólag gümőkórba esett. Az elszállításból 
semmi sem lett, úgy látszik, hogy csak az orvosi vé
leményeket küldték föl, elég az hozzá, hogy egyszerre 
csak Ítélet hirdetésre kitűzték — ha jól emlékezem — 
1896. évi augusztus 10-ét s mégis már augusztus 1-én 
fölkisérték fiamat a tanácsterembe s itt kihirdették 
előtte az ítéletet, melynek erejénél fogva őt a királyi 
törvényszék három évi börtönre Ítéli s miután áz Ítélet

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



ERDÉSZETI ÚJSÁG. 299

nem akarván a szégen padra ülni s magukat 
nyilvánosan megbélyegezni — a nyilvánosság, 
a pályázat kiírásának mellőzésével suttyomban 
töltik be s igy nem csoda, hogy azután az alkal
mazottak tekintélyes része nagyon furcsa ele
mekből van össze tákolva.

Ismerünk püspöki uradalmat, melynek er
deinél 33 rendes erdőőri állás van rendszere
sítve, tehát olyan, melynek mulaszthatlan kel
léke a törvény szabta szakképzettség. Az ál
lásoknál nincsenek különböző rendfokozatok, 
tehát valamennyinek a javadalmazása egyenlő, 
ez pedig a következő:

Évi készpénz fizetés 90 frt., 8 hl. rozs, 2 
kát. hold szántóföld (többnyire nem nagyon 
termékeny) használata, ennek megmunkálási 
váltsága 8 frt, 38 ürm. galy tűzifa, 1 öreg és 
egy növendék marha, 1 kocza és 2 süldő ma- 
lacz nyári legeltetése annak, a kinek van, mert 
a kinek nincs, az ennek a jogának fejében 
semminemű kárpótlásban sem részesül. Van 
ezen felül természetbeni lakás, mely áll 1 szoba, 
1 vagy V* konyha és 1 kamrából. Ha már most 
a mellék javadalmazást pénzzé változtatjuk át, 
számítva a rozs értéket 3 forinttal, a búzáét 
6 forinttal, a marha és sertés legeltetést egyen- 
kint 10 s igy összesen 20 forinttal a tűzifa 
méterjét pedig 1 forinttal, a 2 kát. hold évi
haszna a munkáltatási dijjal egyetemben tegyen

ki mondjuk 38 forintot, arra a szomorú ered
ményre jutunk, hogy egy-egy állás összjöve
delme a föntebb részletezett silány lakáson 
kívül 242 forintot teszen, mely összegből azu
tán renszerint több tagból álló családnak kell 
megélnie és ruházkodnia.

Nehogy pedig valaki azt higye, hogy ez 
csak kivételes eset ime ide iktatjuk az erdőőrök 
fizetését egg káptalannél. Itt a javadalmazás 
átlag 120 frt. készpénz, szabad lakás, 12 hl. 
rozs, 19 csomó rőzsefa és 6 darab marha és 
4 kocza nyári legeltetése, természetesen szinte 
csak olyanoknak, kiket a sors ilyen javakkal 
megáldott.

Ezek az állások olyan erdőbirtoknál van
nak, melynek tulajdonosai már csak szent éle
tüknél fogva is a humanismus gyakorlására 
lennének hivatva s igy már nem is nagyon 
kárhoztathatjuk a világiakat, kik hasonlóan si
lány fizetésben részesítik alkalmazottjaikat.

Izlelitőül álljon itt egy somogyi uradalom
nál fönnálló javadalmazás, mely uradalom elég 
terjedelmes lehet, mert erdőségeinél nem ke
vesebb, mint 7 erdőőrt alkalmaz, kiknek né
melyike 4000 holdat meghaladó területet is ke
zel. Ennél a fizetés következő: Kézpénz egynek 
80 frt, egynek 60 frt, a többinek 50 frt; vala
mennyinek egyformán 8 hl. rozs, 6 hl, búza, 4 
hl. árpa, egy hold szántólföd és egy hold rét

úgy általa, mint a közvádló által meg lett felebbezve, 
szabad lábra helyezték.

Késő éjszaka volt, midőn szegény gyermekünk 
megkopogtatta ablakunkat s szinte érthetetlen hangjá
ban alig akartunk rá ösmerni. Nem kellett neki a 
kínált étel, csak nyugalom kimerült testének s igy 
csak másnap tudtuk meg tőle, hogy azért bocsátották el, 
mert szabad levegőre van szüksége. Élvezte is a lehe
tőséghez képest, de a gondos szülők szemeit megcsalni 
nem lehet, mi jól láttuk, hogy baja gyógyithatlan s el
vesztésére el lehetünk készülve.

1896 évi deczember hó 10-én kint jártam szol
gálatban s midőn estére haza érkeztem, megdöbbenve 
vettem észre, hogy fiam hiányzik. Tudakozódásomra 
azután feleségem elmondta, hogy délután 4 órakor egy 
csendőr állított be egy rendőr kíséretében s fölhívta 
fiamat, hogy kövesse. Fiam kijelentette, hogy csak 
akkor engedelmeskedik, ha megmondja neki, hogy mi 
okból hívja és hová viszi, mert ismerte a bánásmódot, 
melyben némely csendőrök még korunkban is a kezük

közé kerültet részesíteni szokták. Hivatkkozott arra is, 
hogy a törvényszék szabad lábra helyezte s kiséret. 
nélkül bocsátotta el s igy ha az hívja, be is tud menni 
kiséret nélkül. A csendőr ekkor a rendőrrel egy társát 
hivatta el, ki teljes felszerelésben jelent meg s ekkor 
kijelentették fiam előtt, hogy a törvényszék parancsára 
le van tartóztatva. Feleségem sírva futkos ide-oda, 
hogy a letartóztatás okát megtudja, hiába.

A városházán nem talált senkit. Megy a csendőr
laktanyába s ott találja fiát vasba verve. Kérdésére, 
hogy mi okból vasalták meg, a csendőr durván rá rivall, 
hogy csak nézze meg jól a szép fiát, mert mostanában 
nem egyhamar beszél vele.

Hallva a történteket, magam is futok a csendőr
séghez, fiam azonban ekkor már a városi tömlöczben 
volt, még ott is megvasalva. Futok oda, hát éppen 
akkor nyakgatja a csendőrőrmester s magam láttam, 
a mint a magával tehetetlen, megvasalt ifjú bajuszát 
tépászta. Fiam nem tűrhetvén a méltatlan bánásmódot, 
vasba vert kezeit az őrmesterre emelte s erélyes
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használata, 2 szarvas marha és 6 sertés legel
tetési joga, lakás, tüzelőfa, egy öltöny téli és 
egy öltöny nyári ruha lábbeli nélkül (tessék 
mezitláb járni!). A 7 alkalmazott között csak 
egy az, kinek szakképzettsége van, a többiek 
csőszökből, béresekből, vagy más — valamely 
befolyásos ember által beajánlott egyénekből 
állanak. Az üresedésbe jövő állások pályáza
tok kiírásának mellőzésével lesznek betöltve s 
az alkalmazott minden felmondás nélkül, bár
mikor, minden végkielégítés nélkül elbocsát
ható; természetes, hogy nyugdíjról szó sincs.

Egy felső magyarországi szabad királyi vá
ros nem átallott a folyó év tavaszán olyan erdő
őri állásra hirdetni pályázatot, melynek évi ja
vadalmazása 200 frt és 4 ürm. tűzifa, azután 
egyéb semmi, még csak lakás sem, pedig az a 
város a törvény által kötelezve van szakképzett 
erdőőr tartására. Pedig ez a város nem áll e 
téren magában; százával vannak városok, 
községek, testületek és magánbirtokosok, kik 
ilyen fizetés mellett akarnak szakképzett erő
ket kapni.

Elszomorító dolgok ezek, melyek mellett 
nem szivessen időz az ember s szinte megvigasz
talódik a lelke, mikor rátérhet a kincstári szol
gálatban álló erdészeti altisztek állapotára, nem 
azért, mintha itt már semmi kivetni vagy kiváni 
való sem lenne, hanem azért, mert ezek állásá

nak ha hiányos is, de legalább rendezett volta 
éles ellentétet képez amazokéval. Már maga 
az, hogy az államszolgálatban álló állása örö
kös és szolgálat képtelenség esetére legalább 
némi biztosítékot nyújt a koldusbot ellen, nagy 
megnyugvást okoe. Mindazon által kötelessé
günknek ismerjük rámutatni ezeknél is némely 
hiányosságra, mely orvoslást igényel.

(Folytatás következik.)

LEVELEZÉS.
Faeset 1897 évi junius hó 7-én. 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Szomorú kötelességet telyesitek, midőn lapunk tisztelt 

olvasóinak egy élte delén állott kartársunk elhalálozását 
bejelentem.

Szilágyi Ferencz II. oszt. m. kir. erdőőr. ki a lugosi 
m, kir. erdőigazgatóság alá tartozó poverzsinai m. kir. 
erdőgondnokság irodájában volt alkalmazva, 7 napi súlyos 
szenvedés után tüdőgyulladás következtében életének 48-ik, 
buzgón teljesített szolgálatának 13-ik évében folyó évi 
május hó 27-én jobb létre szenderült. Az Urban megbol
dogult 33 éves özvegyet s 5 apró árvát hagyott hátra, 
melyek legidősebbje 1 1  éves.

A  boldogult temetése május 28-£n ment végbe szép 
számú gyülekezet jelenlétében. Ravatalára a poverzsinai 
és a Facset székelő padurányi és német- facseti altisztek 
helyesztek díszes koszorúkat, az előbbiek „szeretetti 
kartársuknak", az utóbbiak „szeretett szaktársuknak" föl
irattal A  koszorúkat egy-egy főerdőőr adta át a közrészvét

hangon tiltakozott a bántalmazás ellen. Kértem, hogy 
legalább az éjjelre eresszék haza, magam saját sze
mélyemmel kezeskedem érte, hogy reggelre jelentkezni 
fog; nem használt semmit.

Másnap reggel útnak indították Kaposvár felé; 
vittem neki ennivalót az útra, de biz abból nem kapott.

A törvényszék most kihirdette a kir. tábla Ítéletét, 
mely fiam büntetését hat évre emelte s ennek alapján 
nyomban le is tartóztatták a curiai Ítélet leérkeztéig.

Folyó évi április hó második felében végre leér
kezett a magas Curia Ítélete is, mely szerint Tóth 
Mihály büntetését leszállítja két évre, melyből a vizs
gálati foságban eltö ltött egy évet kitöltöttnek vesz s 
igy fiam abban az esetben, ha föltételes szabadságra 
bocsátják elengedve büntetésének egy negyed részét 
és ha még megéri azt az időt, folyó évi augusztus hó 
16-án megszabadul.

Folyó hó 7-én látogattam meg utoljára fiamat, 
ekkor azonban már annyira betegnek találtam, hogy 
meg sem ösmert és már beszélni sem birt s igj7

minden perezben várjuk a sürgönyt, hogy temetésére 
mehessünk.

Kartársaim okulására itt még megjegyzem, hogy 
fiamat a gazdája és annak tisztje csak addig ismerték, 
mig parancsolgattak neki, mikor azonban bajba került, 
teljesen magára hagyták s mindenütt nekem mint apá
nak kellett helyt állnom s viselnem minden költséget 
és fáradságot. A védő ügyvéd dijai egymagában 91 fo
rintot tettek ki, mi elég nagy summa egy szegény er
dőőrnél. Az ilyen eset azután buzdításul szolgálhat 
aura, hogy gyermekeinkből erdőőröket neveljünk!

T ó t h  Bá l i n t
kőrerdőör.

A D O M Á K .
— De soká tart az a beretválkozás apjuk! — 

szól férjéhez az asszony.
— Bizon ha a beretvám olyan éles lenne, mint 

a te nyelved, már régen készen lettem volna vele.
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kifejezése mellett és vigasztaló szavak kíséretében a zokogó 
családnak. A  koporsót i2. a vállán tölgy levélbó'l font 
koszorúval díszített erdőó'r vitte, a három koszorút pedig 
ugyanannyi erdőlegény.

A  hátrahagyott család anyagi helyzete a legszomo- 
rubb és sajnálatra méltó. A  pillanatnyi nyomor enyhítése 
végett a boldogult főnöke tekintetes Kauffman Béla m. 
kir. erdész ur gyűjtő iveket bocsátott ki valamennyi társ
gondnoksághoz s reményiem, hogy a szerencsétlen özvegy 
és a siránkozó árvák Ínsége visszhangra fog találni nem 
csak a kartársak, hanem valamennyi emberbarát szivében. 
Az eredményt annak idején közölni fogom.

Itt még nem mulaszthatom el külön is kiemelni a 
fenttisztelt erdész urnák ama nemes ténykedését, hogy 
elhunyt társunk betegsége alkalmával körülötte valódi 
atyja gondossággal szorgoskodott s a temetés fáradságos 
rendezését vezette.

Nem csekélyebb dicséret illeti az itteni közönséget, 
közte eslő sorban Kineán János jó módú vargamestert és 
Facset város elő-polgárát és a Baiersdorf és Biach czégnek 
itt székelő főerdészét, Krausz Károly urat, kik megem
lékezve az elhunyt által mindig tanúsított derék maga
viseletéről s megrendítve a hátra maradt család nyomorától 
gyűjtést rögtönöztek, mely csak hamar 4O fortnt ered
ményezett. Köszönet, hálás köszönet a derék intézőknek, 
úgy szinte a nemeslelkü, önzetlen adakozóknak ! A  hány 
könnyet segítettek ktörülni filléreikkel az özvegy és árvák 
orczájáról, annyi áldást hullasson rájuk az é g !

Az elhagyott család pedig merítsen vigaszt abból 
a tudatból, hogy az elveszett támaszukat mindenkor 
igyekezni fog kipótolni a kartársak részvéte és nemeslelkü 
támogatása

T  eljes tisztelettel Z s i g ó K á r o l y
m. kir erdőőr.

Megrendülve az elhagyott család szomorú helyzetétől, 
fölkérjük szives olvosóinkat, hogy annak enyhítésére 
filléreikkel hozzájárulni szíveskedjenek. Az adományok 
akár külön, akár pedig költségkímélés szempontjából 
az előfizetés beküldése alkalmával küldhetők be, mely 
esetben a beküldött összegek megfelelően részletezendők. 
Az adakozást a maga részéről 2 forinttal nyitja meg

a szerkesztőség.

Bekény, 1897. junius 15.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur !
Folyó évi május hó 24-én kartársunk Ha ndzó  

Menyhért m. kir. erdőőr és családja ellen gyilkos 
merénylet lett elkövetve.

Nevezett kartársunk nejével és öt gyermekével a 
napi fáradalmak után az igazak álmát aludta, midőn 
éjjeli 11 órakor egymás utáu két lövés dördült el s 
fölriasztotta őket édes álmukból. A gazember jól in
tézte lövéseit, mert a vágott vas darabok egy része 
az ágy fölött, más része az ágy alatt fúródott a falba 
s csak a jó Istennek köszönhető, hogy a gyilkos

szándék nem sikerült és a lövés sem az ágyban fekvőt, 
sem az ágy mellett levő bölcsőben fekvő 2 éves leány
kát nem találta.

A merénylet előzményei a következők:
Handzó Menyhért f. é. május 9-én hajnalban 

Fricsovszky Ede kir. erdőlegény kíséretében az idei 
fenyő ültetésbe ment ki s itt két gazdátlan lovat ta
lálván, azokat bitangságba vette s lakása felé hajtotta. 
Lakásán, Kisgyőr községnek az elején találkozott a 
lovak gazdájával, Czeglédi Istvánnal, ki előlük a lo
vakat erőszakkal elhajtotta s e közben erős szitkozó- 
dások között veszélyesen fenyegette.

Fenyegetését be is váltotta, mert a merénylő nem 
volt senki más, mint ő. A rozzant kerítésen át könnyű 
volt neki behatolni az udvarra, hol a kutyát egy darab 
kenyérrel elcsitította. A lövésekre főiriadt Handzó ki
rohanva a futó merénylőben határozottan ráismert Czeg
lédi Istvánra s tett is utánna három lövést, de az első 
ijedtség szülte izgalomban lövései czélt tévesztettek.

A merénylet ügyében a miskolczi kir. törvény
szék, melyhez az ügy be lett jelentve, szigorú vizsgá
latot tart. Sajnos, hogy a nyomban értesített csend
őrség csak harmadnap, vagyis május 26-án indította 
meg a vizsgálatot.

Kisgyőr különben a falopások terén hírnévre ver
gődött s nem ritkák benne a gyilkosságok sem.

Tisztelettel
E r d é l y i  Gy ö r g y

m. kir. erdőőr.

Hegyköz-Csatár, 1897, junius 12.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Tegnapelőtt szokás szerint amúgy bakásan lép

deltem őrzésem felé a községi volt szőlőhegy alatt el
vonuló „rókás“ nevű legelő utján s elgondolkoztam a 
mostoha időjárásról, a uehéz megélhetési viszonyokról 
s ajról, hogy mikép lehet majd a bevételeket fölöző 
kiadásokat fedezni, mert a már hónapok óta tartó 
esőzés a réteket eliszapolta, a gabona teli van üszöggel 
s most még a rozsda is sanyargatja. A jövő iránt való 
aggodalomra van hát okunk elegendő. Ilyen szomorú 
gondolatok közt értem el a vágásomhoz vezető úthoz 
s itt megállapodva elővettem a szemüveget s miután 
abból a jó lelkű árendásunk által anyósa főkötőjén át
szűrt buda léből vagy három korty búfelejtőt magam
hoz vettem, tovább indultam a vágás felé, midőn hir
telen különös hang ütötte meg füleimet. Mint ha csak 
valaki „mást! mást!“ kiabált volna, talán gonosz ezél- 
zással finomnak éppen nem mondható itókámra. Én 
azonban rögtön észrevettem, hogy itt nem valami 
gonosz incselkedővei van dolgom, hanem inkább ve
szedelembe jutott nyulacskával s futottam a hang 
irányába.

A buja fűben csakugyan megkaptam a veszély 
okozóját, egy kamar menyétet, melynek éleiét a pus-
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kában lévő 8-as sörét nyomban kioltotta, a kis tapsi
fülesen már nem segíthettem, mert a kis gonosz már 
mindkét szmét kivájta.

Csakugyan nagy gondot kell fordítanunk az ilyen 
ragadozok pisztitására.

Tisztelettel vagyok igaz hive
Szé l i  J ó z s e f

n. váradi püspöki erdőőr.

Különfélék.
Figyelm eztetés. A folyó év első felének végé

vel előfizetőink legnagyobb részének előfizetése lejár. 
Miután akadtak olyanok, kik a lejáratnak a ezimszalagra 
valő jegyzését kifogásolták, mindazoknak, kiknek elő
fizetése vagy már régebben lejárt, vagy ennek a hó
napnak a végén jár le, megfelelő czédulát mellékelünk 
s kérjük, hogy részint a hátralékokat kiegyenlíteni, 
részint pedig előfizetéseiket a jövő hó elejével meg
újítani szíveskedjenek

M egjutalm azott erdőőr. Zsigó Károly m. kir. 
erdőőr a lugosi m. kir. erdőigazgatóság poverzsinai 
erdőgondnokságánál a csemete nevelés körül szerzett 
érdemeinek elismeréséül a fóldmivelésügyi m, kir. 
ministerium által 20 írt jutalomban lett részesítve. 
Szolgáljon ez a tény buzdításul másoknak is!

Makacs öngyilkosjelölt. Bécsben egy Holz- 
bauer Francziska nevű 36  éves napzzámosnő tegnapelőtt 
gyufaoldatot ivott és súlyos belső sérüléseket szenvedett. 
Beszállították a Ferencz József kórházba. Az öngyilkosságok 
rovatában sűrűn szerepel a Holzbauer Francziska neve, mert 
mostani öngyilkossági kísérlete a nyolczadik, a melyet 
tizenhét hónap alatt elkövetett. Rendesen az utczán iszik 
mérget, aztán beszállítják a kórházba s onnan nehány hét 
múlva meggyógyulva távozik, hogy ismét visszatérjen.

G yújtogatok a kaszárnyában. Tolnán nagy 
tűz pusztított, mely az ottani lovaskaszárnya egy részét 
elhamvasztotta. A  kaszárnya az utóbbi másfél esztendő 
alatt már harmadszor gyulladt ki s igy nagyon valószínű, 
hogy a tűz gyújtogatásból származott. A  gyanú legjobban 
a horvát számazásu katonákat terheli kik már régóta 
elégedetlenkednek. A  kaszárnya Tolna vármegye tulajdona 
és biztosítva volt, de a biztosítóintézetek a gyakori tüz
esetek miatt nem is igen hajlandók már a biztosítást el
vállalni. Úgy a katonai, mint a polgári hatóság erősen 
kutatja a gyujtogatókat, de nem igen van remény, hogy 
megtalálják őket. Ez esetben nem marad más hátra, mint 
hogy Tolna vármegye kérni fogja a honvédelmi minisztert, 
hogy a mostani katonaságot másikkal váltsa föl

Az utolsó krajcárok. A  hivataios lap közli, 
hogy a pénzügyminiszter az ausztriai értékű egykrajcárost 
és félkrajcárost 1898 julius elsejével forgalmon kívül 
helyezi. Az állami pénztárak és hivatalok azonban még 
I 897 . december 3l-ig kötelesek elfogadni a kajcárosokat,

ily formán már csak egy esztendeje van a krajcárnak, 
azután egészen kiszorítja a fillér. A  változás nálunk 
Magyarországon nagyob lesz annyiban, hogy a magyar 
filléreken a korona képe váltja föl a birodalmi címert, az 
osztrák rézfillérek ellenben elválhatatlanok maradtak a 
kétfejű sastól.

Két község pusztulása. Lengyelfalva abauj- 
tornamegyei tót községben tűz ütött ki, mely a község 
legnagyobb részét elhamvasztotta. A lakosok hajléktalanná 
lettek, legtöbbjük koldusbotra jutott. A  tüzet gyermekek 
gondatlansága okozta. Hasonló nagy tűzvész pusztí
tott Lubenyik gömörmegyei községben.

G yilkosság boszuból. Óta faluban Pécs mellett 
Lukáts János parasztgazda kaszájával meggyilkolta Horváth 
Pál községi közgyámot. A  gyilkosság fényes nappal az 
utczán történt, a hol a haragosok véletlenül találkoztak. 
Lukács azért forralt bosszút a közgyám ellen, mert azt 
hitte, hogy miatta nem kappott kölcsönpénzt a községtől.

N in cs többé jégeső. Grácból telegiafozzák. Az 
utóbbi időben szakértők ellenőrzésével sikerrel tettek kísér
letet, hogy a jégfelhőket lövéssel elűzzék. A  stíriai takarék- 
pénztár, melynek igen terjedelmes szőlői vannak, most nagy 
mértékben akarja ezeket a kísérleteket folytatni s a közös 
hadügyministeriumhoz fordult azzal a kéréssel, hogy erre 
a célra néhány ágyút engedjen át neki kölcsönképpen. 
A  hadügyminiszter utasította a tüzérségi szertárt, hogy 
a takarékpénztárnak négy tábori agyút bocsásson 
rendelkezésére.

K ilencz év ig  ládába zárva. Az emberi el
vetemültség legmagasabb fokáról ad hirt a Bukarestben 
megjelenő „Adverul* czimü napilap. A nevezett lap 
leleplezése szerint a „Strada Izraelita* huszonhetedik 
számú házában egy család a legiszonyatosabb módon 
kínozza egyik harmincz éves nő tagját. A vadállatias 
család a szerencsétlen teremtést már kilencz éve fa
ládában tartja zárva, melybe csak szűk nyíláson hatol
hat be a levegő. Ezen a nyíláson adták be néki a leg
rondább moslékszerü eledelt. A külvilágtól igy elzárt 
asszony ajkilencz év lefolyása alatt egyszer sem jött ki a 
ládából s már inkább állathoz, mint emberi teremtéshez 
hasonlít. A bűz és piszok szinte megközelithetlenné 
teszi a ládát s igazán csodálatos, hogy a szerencsétlen 
lény hogy bírta ki a testet és lelket megsemmisítő 
bűzt és piszkot s hogy a férgek eddig le nem rágták 
a még testén megmaradt bőrt. A leleplezés Bukarestben 
óriási feltűnést keltett s a rendőrség meg is indította 
a legszigorúbb vizsgálatot.

A  leggazdagabb emberek. A sok gond és 
munka közepette, melyet a mindennapi élet reánk ró, 
folytonosan kisért az a gondolat, hogy tulajdonképen kik 
a világ leggazdagabb emberei, kik fénnyel és pompával, 
vidáman és gond nélkük töltik földi életüket. Évenkint 
megjelenik egy - egy újabb statisztika, mely felsorolja 
ezeknek az irigylésre méltó embereknek névsorát. A
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legújabb kimatás szerint a világ leggazdagabb embere 
a kínai alkirály Li-Hung-Tsehang, kinek vagyona 2000 
millió márka. Az amerikai John D. Rockeffeler vagyon
kája 800 millió márka; mig Cornelius Vanderbilt sen. 
csak 480 millióval gazdálkodik. William Weldorf Astor 
jelenleg Angliában van s 480 millióból álló vagyonát 
felajánlotta a walesi herczegnek abban az esetben, ha 
leánya kezét neki adja. Az „ágyú királynak* Krupp 
Frigyes Alfródnak vagyonkája 437 millióra rúg; George 
Gouldnak egy alig 20 éves fiatal amerikainak egyes 
spekuláczói révén sikerült megtartani apja 400 milliónyi 
vagyonát. Az angol Duke of Wesmünster szintén 400 
milliós volt; a herezeg különben még arról is híres, 
hogy az ő tulajdonát képezi a világ legelső képgyűj
teménye. John Astor zárja be a gazdag emberek sorát 
370 millióval. A szegény Rotschild bárót már kizárták 
ebből az exklusiv társaságból; az ő szerény vagyonkája 
mindössze 320 millió.

Szegény em bernek szegény a szeren
cséje. Kölnből telegrafálják: Báró Oppenheim Albert- 
nek, a Baden-Baden közelében időző bankár fiának, 
báró Oppenheim Pálnak a kocsiját sétakocsizás közben 
elragadták a lovak. A kocsi lezuhant egy mélyedésbe. 
Báró Oppenheim Pál és fia, a ki szintén vele volt a 
kocsiban, sértetlenek maradtak, a báró felesége jelen
téktelen sérüléseket szenvedett. A kocsis meghalt.

G yerm ek kezébe nem  való puska. Ver- 
seczről telegrafálják a következő szomorú esetet: 
Kirchgaszner József, hetybeli jómódú földbirtokos 16 
éves leánya a napokban reggel a szobatisztogatás köz
ben levette a falról apja vadászfegyverét. Ezzel hat 
éves unokatestvérét tréfálkozva kergette ki a szobából. 
A fegyver azonban eldördült s a kis fiú szivén találva, 
holtan rogyott össze.

Lókötő czigányok. Roszek István, Horváth 
János, Kozák József, Kovács János vándorczigányok, 
maguk mellé véve a czigányasszonyt, Oláh Griskát is, 
az utolsó időben egyszerre három megyét veszélyez
tettek. Pest, Heves és Hont vármegyében, a hol meg
fordultak, egymást érte a sok kisebb - nagyobb lopás, 
de leginkább a lókötés. A banda, ha egy-egy lóra tett 
szert, beszálitotta Sponga János budapesti majoroshoz, 
a kiben mindig kész orgazdára találtak. Egyébb lopott 
holmijaikat Amspacher Antal pátyi erdőőrhöz hordoz
ták, ki különösen a ruhaféléket vásárolta meg tlőük 
szívesen, persze potom áron. Nem sokáig tartott ám 
ez a jó világ, mert hamarosan a vádlottak padjára 
jutottak. Három napos tárgyalás után hirdette ki a 
pestvidéki törvényszék az Ítéletet. A bíróság Horváthot 
két és fél évi, Roszek, Kovács és Oláh Griska vád
lottakat két-két évi börtönnel, Sponga Jánost egy évi 
és Amspachert félévi börtönnel sújtotta. Mindannyian 
felebbeztek, úgyszintén a kir. ügyész is.

N yílt tér.*
K é r e l e m .

Alulirt ez utón kérem fel mind ama tanuló tár
saimat, kik velem a királyhalmi erdőőri szakiskola 
folyamát 1887 évben bevégezték, hogy velem lak- 
czimüket akár közvetlenül, akár pedig kedvelt lapunk 
utján közölni szíveskedjenek s egyúttal nyilatkozzanak 
egy esetleges 10 évi összejövetel módozataira nézve.

Tanulótársi üdvözlettel
Kistád (u. p. Regöly, Tolna megye),

B a r n a  L á s z l ó  
u r a d a lm i e r d ő ő r .

* Az e  r o v a t  a la t t  k ö z ö l t e k é r t  n e m  v á l la l  f e l e lő s é g e t
a  s z e r k e s z t ő .

Pályázatok.
2771/1897 sz.

P á l y á z a t i  h i r de t mény .
Szebenvármegye szerdahelyi járásában üresedés

be jött Nagyapóid községben székelő kerületi erdőőri 
állásra ezennel pályázat hirdettetik.

I l l e t m é n y e k :
1. Évi f iz e té s .................................. 250 frt — kr.
2. lótartásí á ta lá n y ..............................80 „ — „
3. irodai látalány.............................  5 „ — „
4. rétmegváltási d i j ..............................20 , — „
5. tűzifa á ta lá n y .................................. 20 „ — „

Felhívom mindazokat, kik ezen állást elnyerni
óhajtják, hogy pályázati kérvényeiket az 1879. évi 
XXX. t. ez. 37. §-ában foglalt képességi és az eddigi 
alkalmazást igazoló bizonyítványokkal fölszerelve hozzám
f. évi julius hó 15. napjáig nyújtsák be.

Szerdahely, 1897. évi junius hó 10-én.
A járási főszolgabíró:

Manges i us .

Szerkesztői üzenetek .
Barna Lászlö urnák Kistád. Kérdéseire mindenekben kellő 

tájékozást nyújt a lapunk múlt számában közölt pályázati hir
detmény. Ha a növendék a szakiskolából bármi okból eltávozván, 
a költségek megtérítése válnék szükségessé, ilyen esetben 
nagyon természetesen azok csak olyan egyénen lesznek behajt- 
hatók, a kinek van is valamije, mert ismert példabeszéd az, 
hogy: a hol nincs, ott ne keress. Ilyen követelések bebjtásánál 
különben még a 4—500 frtnyi értékű ingatlanokkal birók is 
vagyontalanoknak tekintetnek. Az iskolát tudtunkkal nem lehet 
megválasztani, e tekintetben a ministejium határoz. Felhívását 
a „ N y i l t  t é r “ rovat alatt közöljük, mint elöiizetönktöl díj
mentesen.

Pilnik András urnák Malomháza. Erdészeti altisztek névjegy
zéke sehol sincs összeállítva, pedig csakugyan erre szükség 
lenne. Egy ilyen czimjegyzék összeállítása azonban több száz 
forintba kerülne s kérdés, lenne-e annyi megrendelője, hogy a 
kiadás költségei fedezve legyenek.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
P odhradszky  Em il.
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BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. <̂ P |
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküidve.

A  nagy-méltóságú fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünl£ újólag megMziatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

POLGÁRI
j a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
£

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek  olcsóbb aján lattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A K S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
„ n c i  . .  . , Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói

SÜtÖ Utcza 3. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á rak :
Egész évre . . . . .  . . , . 4 frt — kr.
Fél é v r e .............................. '. . 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt. dijak egyezség szerint.

Nyílt levél.
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 e z . “
(Folytatás.)

A nap az ismert égi testek között a leg
fényesebb és mégis vannak homályos pontjai 
is; igy van ez a kincstári erdészetnél is.

Az állomások sok- és különféleségeiről 
már föntebb szóltunk s itt csak a javadalmazás
nál akarunk némely hiányra rámutatni.

Az erdőszolgákról már megmondtuk véle
ményünket, itt csak arra utalunk újból, hogy 
120, 150 és 200 forintos díjazásból nem hogy 
családos embernek, de még családnélkülinek 
sem lehet megélni, annyival kevésbé, mert

TÁRCZA.
------ -rOf---- —

A szénatolvaj.
Közli B a l o g h  B é l á m .  kir. erdőőr.

A nap nyugvóra készül. — Köddel bevont bá
gyadt képe alig nyújt már meleget. — Halovány 
sugarai a havasok nyugati oldalára esnek, bearanyozván 
a hóval borított csúcsokat. — Nemsokára egészen 
pihenőre tér s átadja uralmát a szürke alkonynak, a 
sápadt holdvilágnak. —

Fent a máramarosi erdőségek szivében vagyunk.
— Örökzöld enyvesek rengetegében, melyek néhol a 
felhőkbe nyúló havasok által látszanak megszakítva 
lenni, hogy azon túl ismét a végtelenségbe tűnjenek.
— Köröskörül az esthomály mély csendje uralg, csak 
az októberi zord éjszaki szél sivit néha végig az örök
zöld lombokon, meg-megrázván az erdei tisztás közepén 
bámészkodó széna-kazlak oszlopait, melyek mind meg
annyi fantasztikus alakok rajzolódnak elénk azt esti

ehez a csekély készpénz díjazáshoz semmiféle 
mellék illetmény nem járul. Az erdőlegények 
ugyan valamivel jobban vannak javadalmazva, 
de még ez sem felel meg a tisztességes meg
élhetés követelményeinek, annál kevésbé, mivel 
az erdőlegények legnagyobbrészt egyes köz
pontokon, leginkább az irodáknál vannak al
kalmazva, hol nem csak hogy tisztességesebben 
kell ruházkodniok, de rendszerint a megélhetési 
és lakás viszonyok is sokkal kedvezőtlenebbek 
és költségesebbek.

A közalapítványi erdőőrök díjazása eddig- 
elé sokkal silányabb volt, mint az államkincstár 
erdeinél alkalmazottaké, most azonban — hála 
a kultuszminiszter nr gondoskodásának — itt 
is kedvezőbb viszonyok állottak be s remél-

szürkületben. — Később oszt a szél is elül, s a halálos 
csendet mi sem látszik zavarni az erdő titokzatos 
mélyében.

De mégis; mintha megzörrent von’ a száraz cserje 
s távoli buffogó hangokat hozna a lenge szél. — Talán 
az erdő kóbor szellemei indultak utjokra ? Alig hogy 
átvillan az ember lelkében e gondolat, újból felhangzik 
a sajátságos nesz, s dohogás dübörgés zaja riasztja 
föl a néma erdőt. — Ijedten rebben föl a lángbagoly, 
vészes hangja belesivit az éjszakába, s mint egy fekete 
árnyék lombán szál tova az erdő sötét nyílásán.

A zaj rohamosan közelit; már tisztán kivehető 
az ágak recsegése, ropogása olyforma szuszogástól ki
sérve, mintha fáradt mozdonyok száguldoznának az 
erdő tisztása felé. — A következő pillanatban erős 
nyomástól nyílnak meg a súrú gyalog fenyő bokrok s 
hatalmasat fújva, kifejlett medve pattan a tisztás szélére. 
— Megtépázott fekete bundáján habos foltok látszanak, 
apró szikrázó szemei gyűlöletes tüztől égve tekintnek 
vissza, s a következő pillanatban mint egy üldözött
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hető, hogy a jövőben még ezek is javulni 
fognak.

Az elmúlt esztendőben a földmivelésügyi 
m. kir. Ministerium nemes és dicséretre méltó 
munkát végzett akkor, midőn a IV. és III. osz
tályú erdöőrök készpénz fizetését 40, illetve 
20 forinttal emelte, de nem vagyunk képesek 
korlátolt emberi felfogásunkkal megérteni azt, 
hogy miért nem tette ugyanezt a IV. és III. 
osztályú s hasonló díjazású faraktáröröknél.

A fizetés emelés indító oka az volt — 
mint a hogy másként nem is lehetett, — hogy 
az ezeken a fokozatokon alkalmazottaknak 
csekély javadalmazásukból megélhetniük nem 
lehet. Itt önkénytelenül fölmerül a kérdés: 
miért lehet a faraktárőrnek megélnie abból, a 
miből a hasonló rangfokozatú erdőőr meg nem 
élhet? Vájjon más testszervezete van neki? 
vagy olcsóbban ruházkodhatik ? vagy talán fele
sége meddő és igy családja nem szaporodik? 
és nem kér enni?

Ellenvethetnék talán, tíogy a faraktárőri 
állás kényelmesebb, kevesebb ruhakoptatással, 
kevesebb veszéllyel járó, de itt kérdjük, vájjon 
hány faraktárőr van czimének megfelelően fa
raktárban alkalmazva? Tudtunkkal nagyon sok 
helyütt erdőőr vagy famester őrzi a raktárt és 
a faraktárőr az erdőt s igy tulajdonképpen a 
faraktárőr elnevezését teljesen el kellene tö

rülni s az azt viselőket megfelelő rangsorban 
erdőőrökké kinevezei, annyival inkább, mert a 
tőlük megkívánt szakképzettség az erdőöröké
vel egyenlő. Eme kivánalom helyes voltáról 
még az is tanúskodik, hogy a faraktárőrt akkor, 
midőn a legmagasabb fokot, az I. osztályt el
érte, igazság szerint úgy sem lehet kizárni a 
további előmeneteltől, hanem át kell venni a 
magasabb fokban álló főerdőőri, vagy famesteri 
rangfokozatokba.

Legtöbb okot szolgáttatnak azonban pa
naszra a mellékes javadalmazások.

A kincstári alkalmazottak rangfokozatukhoz 
mértten 3—4 hold illetményföld élvezetében is 
részesülnek, abban az esetben pedig, ha az nekik 
természetben ki nem szolgáltatható, holdankint 
5 frt váltsággal kénytelenek beérni. Ebből támad 
azután a legnagyobb egyenlőtlenség, mert mig az 
illetményföldet természetben élvező ez után hol
dankint 10—20 sőt ennél is több forintnyi hasznot 
húz, a másik csak az 5 forintját kapja. Méltányos
nak tartanók, hogy a rendelkezésre álló összes 
illetmény földeknek alkalmas területek, illetőleg 
azok jövedelmei aránylagosan, az összes kezelő 
személyzet között — nem véve ki a tisztviselő
ket sem — aránylagosan fölosztanának s igy 
mindenki megkapná azt, a mi őt jogosan meg
illeti.

A tűzifa átalányával a kincstári alkalmazott

szellem nesztelenül lohol tova a puha pázsiton, mig lenn 
eltűnik a szénakazlak sötét tömkelegében. — Nyomában 
viharszerü csörtetéstől, buífogástól kisérve hatalmas 
vadkan tőr ki a sűrűből. — Szemei vérben forognak, 
habbal bevágott magas szügyéből liörgő légzés fakad. 
— Pillanatra megáll mintha gondolkoznék. — Szemei 
gyilkos tűzzel futják be a tisztást, hegyes fülei ne
szelve mozognak; — de a lombok suttogásán kivül 
mi hangot sem hord a lenge szél.

A vad sörénye borzolódni kezd, oldalai az ered
ménytelen szemle fölötti dühtől zilálnak, első lábának 
csülke a talajba mélyed s levegőbe vágja a gyepet, 
miglen habzó torkából viadalra hivó mély dörgés 
tör elő.

E pillanatban a legnagyobb kazlak egyikéről in
gerült orditás zaja zúgott végig a rengetegen, száz
szorosán visszaverődve a sziklás bérczekről. — Az erdei 
e válaszra összerezzen s mintha e hang bűvös erővel 
tartaná vissza, mozdulatlan marad, miglen egy ujabbi 
kihivó ordításra megrázza hatalmas fejét, s mint a

villám riadozva tör a hangok irányába s eltűnik ellene 
nyomán.

A hold bágyadt arcza előbukkan a szürkés felhők 
közül s halvány fényét ráveti a szénakazlak egyikére, 
megvilágítván a medve óriási alakját, amint lázasan 
nyalábolja a szénát s hangos dörmögéssel vágja a lent 
toporzékoló vadkan elé. — Folyton növekvő dühhel 
ront ez a leomló szénára. — Agyarai rémesen csat
tognak, torkából elfojtott röffenés tör elé habbal keve
redve, s pillanat múlva szélnek van szórva minden 
széna szál. — De minél fékezhetlenebbnek látszik a 
kan ingerültsége, minél nagyobb erővel hasgatja a kazal 
oszlopait, annál lázasabban dobálódzik a medve, közbe- 
közbe oly kedélyesen dörmögve, mint kinek nagy örö
mére szolgál a mulatság.

A hajnal pirkadása azonban véget vet e saját
ságos harcznak s a kazlak környéke ismét csendes, 
elhagyott lesz.

* **
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szabadon nem rendelkezehetik, mert ha fölöslege 
van, azt kénytelen a kincstárnak javára vissza
hagyni. Indokolják ezt azal, hogy a tűzifa illet
mény tulajdonképen arra szolgál, hogy az alkal
mazott által használt kincstári épület megfelelően 
fűttessék s igy rongólásnak kitéve ne legyen. 
Ezt az indokot némileg el lehetne fogadni ott, 
hol az alkalmazottnak csakugyan van természet
beni lakása, de mivel indokoljuk a tűzifa fölött 
való szabadon rendelkezés tilalmát ott, hol az 
azt élvező saját vagy bérelt házban lakik?

Az egyik takarékosabban tud bánni a tüze
lőjével, mint a másik, ez kisebb lakásban lakik, 
mint amaz s igy módjában áll illetményfájának 
bizonyos részét megtakarítani. Ha már most az 
igy megtakarított fát esetleges visszaélések meg- 
gátlása szempontjából szabadon nem értékesít
heti, sőt még csak el sem ajándékozhatja, kérd
jük, miért nem váltja meg azt tőle maga a kincs
tár az árszabályban föltüutetett és megszabott 
árakon ?

Azt mondják, hogy a kincstári erdészeti al
tisztnek joga van bizonyos meghatározott számú 
szarvasmarhának és sertésnek a legeltetésére, 
ez tehát olyan jövedelem lenne, mely a szerény 
javadalmazásnak szép kiegészítő részét képezné, 
ha nem lenne meg inkább csak az elméletben, 
mintsem a gyakorlatban, mert a gyakorlat azt 
mutatja, hogy ezt a jogát teljes mértékben csak

Ködös ősszi regg’ van. — Az egyhangú néma- j 
ságot csak egy alak lépteinek kopogása zavarja fel, 
amint csendesen dudorázva halad a sziklás hegyi úton 
felfelé. — Egész lényén a boldogság érzete ömlik el, 
kezeivel közbe - közbe oly elégülten gesztikulál, „mint 
a kinek rendben van a szénája".

Maxi, a kis hegyi falu bírája, hallottkémje, egy
szóval minden tisztek viselője ő! — Régebben csiz
madia mester volt egy vidéki városkában, de mivel 
nagyratörő vágyainak e foglalkozásban nem talált ki- 
kielégitést, sutba dobta a kaptafát, s gazdálkodási 
szempontból e kis hegyi faluban telepedett meg, hol 
csakhamar nagy tekintélyre vergődött.

A hegy közepére érvén, kissé megpihent s mély 
gondolatokba merülve gyönyörködni látszott az alatta 
elterülülő remek panorámában. — Gondolatai lefolyt 
életén kalandoztak, majd pedig az L. nevű erdőtisztás 
felé repültek, hol 5 abora remek szénája volt bizton
ságba helyezve, mely gondolatra arczán boldog mosoly 
jelent meg. — Eladjam - e most, vagy tartsam meg

nagyon kevés altiszt gyokorolhatja, a legnagyob 
résznél pedig az csak írott malaszt.

Az erdészeti altiszti pályára rendszerint 
csak szegény sorsú szülők s legnagyobbrészt 
szegény erdőőrök gyermekei lépnek s igy pá
lyájuk kezdetén nincsenek abban a szerencsés 
helyzetben, hogy maguknak a legeltetési jog 
kihasználbatásához szükséges marhát beszerez
hessék, igy hát meg van a legeltetési jog, de 
nincs mit legeltetni. A szabályok tiltják, és 
pedig szigorú fegyelmi büntetés terhe alatt, 
hogy az altiszt legeltetni való marha hiányában 
legeltetési jogát másra ruházza s igy ebből a 
jogából nincsen semmi haszna, mert a kincstár 
részéről annak ki nem használása fejében 
semmiféle kárpótlásban nem részesülnek.

Ezen a sérelmes állapoton okvetlen vál
toztatni kellene. Ha már egyszer jog, legyen 
az egyenlő mindenkire nézve s ne legyen egyik 
nagyobb kegyeltje a sorsnak, mint a másik. 
Ne mondhassuk a Szent írással, hogy: „a ki
nek vagyon, annak adatik, a kinek pedig nin
csen, még az a kevés is, a mije vagyon, tőle 
elvétetik". A legeltetési jogot biztositó erdő- 
tulajdonosnak meg van bizonyára az a legelő 
területe, melyen az a jog gyakorlandó lenne, 
mert csak igy ígérheti azt alkalmazottjának. 
A ki nem használt terület mindenkor kiadható 
haszonbérbe maga as uradalom által s a be-

i tavaszig? tünödék magában s megindult, hogy kincsét 
jó gazdához illően körültekintse s még jobban fel
becsülje. — Nagy tervekkel agyában, lehorgasztott 
fejjel haladt hát tovább, s alig vette észre, hogy már 
a tisztás szélére lépett. — Felüté fejét. De ugyan 
ebben a pillanatban majd hanyatt vágódott ijedtében, 
mert a mi itt szemei elé tárult, az minden emberi 
képzeletet meghaladó volt. — Drága takarmányának 
legnagyobb része hiányzott, másik része pedig a földön 
szétdobálva, össze-vissza gázolva, úgy nézett ki, 
mintha az aborák környékét kutyafejü tatárok dúlták 
volna fel.

Maxi vérmes reményektől dagadó keblét hirtelen 
a kétségbeesés angyala szállotta meg. — Szemei kari
kára nyíltak, arcza fakószint váltott s minden vérét 
szivére érezte tódulni.

Ah a nyomorultak! hörgé ökölbe szorult kezekkel. 
Ez a köszönet, hogy annyit fáradozom boldogulásukért, 
hogy jó tanácscsal kisegítem bajaikból e nyomorult 
férgeket! — így teszik csúffá fáradozásaim gyümölcsét,
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folyó haszonbérből minden megerőltetés és va
gyoni rázkódtatás nélkül lehetne kifizetni a 
ki nem használt legeltetési jog megváltási diját 
s igy a tulajdonos semmi kárt sem szenvedne, 
ennek ellenében pedig as alkalmazott hozzá 
jutna jogos és igazságos illetményéhez s hálás 
lenne kenyéradója irányában, ki tőle semmit 
jogtalanul el nem von.

(Folytatás következik.)

LEVELEZÉS.
Csanád (veránkai erdő) 1897. junius hó 18-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Ebben a szeles-esős időben, a mikor nem kell 

tartanom a dunavirágok (ladikos fatolvajok) nem kedves 
látogatásától, időmet hasznosan kívánván telhasználni, 
soraimmal óhajtottam tekintetes szerkesztő urat fel
keresni, és egy éppen talán nem is felesleges, — sőt 
szerény nézetem szerint reánk, mostoha anyagi körül
mények között sinlődve élő erdőőrökre életbe vágó, 
de nemzetgazdászati szempontból is fontos eszmének 
kedves lapunkban leendő közlésére megkérni.

Folyó hó 11-én szerencsés voltam főtisztelendő 
Kustár Lajos szeretett plébános urunk szives meghívása 
folytán vendégszerető házánál megjelenhetni, hol is 
tekintetes Tóth János méhészeti tanár urat Jászberény
ből találtam, a történt bemutatások után csakhamar 
meggyőződtem nevezett tanár urnák körünkben történt 
megjelenésének nagy fontosságáról, mert egy-egy ku- 
picza Csanádi Kustár-féle mézlikörnek bekebelezése

után átmentünk a kath. iskolába, hol községünk köz- 
tiszteletben álló fő- és aljegyzője, az elöljáróság és a 
méhészettel foglalkozó közönség igen szép számmal 
jelen volt. — Főtisztelendő Plébános urunk által tartott 
szép megnyitó beszédre Tóth János tanár ur elkezdte 
előadását a méhészetről. — Milyen előadás volt ez! 
Azt alig képes toll leírni, csak úgy folytak azok a 
mézes szavak, leikeinkbe öntve a méhészetnek minden 
csinját binját, kimutatva a helyes méhészet hasztná, 
de kimutatta, hogy aránylag csekély töke befektetéssel 
még hány számtalan miliő korona bevétel volna elér
hető akkor, ha az erdészeti személyzet szabatos és ok
szerű méhészetet kezelne. — Mert beszéde kiterjedt 
a csúcsos kaptárokra, de beszélt a mozgó Dzirzon-íéle 
kasokról is.

Ezen mintegy négy óra hosszat tartott elméleti 
előadást fűszerezte azzal, hogy a kéznél volt Weczstein 
István kántor-tanitó úr méhészetében mindjárt a gya
korlati oldalát is bemutatta; — hogy azonban mindent 
megmutathasson, mindannyian vissza mentünk a plébá
niába hol főtisztelendő plébános urunk minta méhé
szetében az előadást folytathatta; itt láttuk működésé
ben a méhkieresztőt és a mézpergetőt, ennél a mulat
ságos munkánál én is közre működtem, és alig kis 
fél óra alatt néhány Dzirzon-féle keretből ott volt előttünk 
35—40 klg. gyönyörű szinméz.

Mikor mindezeket láttam, elgondoltam, óh bár mi 
szegény erdőőrök juthatnánk abba a szerencsés hely
zetbe, hogy ezen még sok teret engedő, és szolgálati 
kötelezettségünk teljesítésével nem ellenkező nemes mé
hészetnek tagjai lehetnénk, eszembe jutott hogy a 
magas kincstár egy időben némileg gondoskodott is 
ezen a téren erdőőreiről, a mennyiben 100—100 forint 
előleg kölcsönt adott 10 év alatti vissza fizetés mellett.

e finom sáfrányt, melyből még théát sem érdemel ez 
az utálatos muszka íajzat. — De megbosszulom magam! 
Jaj e csúfság elkövetőjének, jaj az egész falunak, ha 
kibontom haragom ostorát fejük fölött. — Megsemmi
sítem, összetöröm a gazokat! orditá tájékozva miközben 
boszutól égő szemei vészjóslóan villogtak a falu felé.

Végre mégis kitombolta magát s nyugodtabban 
kezdett gondolkolkozni. Agyában egymást kergették 
a bosszú-gondolatok, miglen szemei felcsillantak, mu- 
tattóujjával homlokára bökött s arezáról a megelégedés 
mosolya ragyogott. — Igaz, igy lesz a legjobb, hisz 
roppant meggyaláztatásomat csak vérrel lehet lemosni, 
suttogá halkan, miközben véres gondolatoktól eltelve, 
hazafelé irányozta lépteit.

Hazaérve, legelső dolga volt összes gyilkoló szer
számot összeszedni. — Lázasan kutatott, keresett. — 
Már egész halom rozsdás kés, tőr feküdt előtte, de 
úgy látszik egyikkel sem volt megelégedve, miglen 
szemei egy pisztolyra tévedtek. — Igen ez a legbiz
tosabb fegyver, melynek golyója ép szivét járja majd

át életem emésztőjének, rebegé önfeledten, s a bosszú 
édes gondolatával szivében tölteni kezdett, minek 
megtörténte után szokott nyájasságát öltvén arczára, 
nyugodtan járt kelt a faluban s végezte napi teendőit.

Mihelyt azonban a nap nyugvóra szált, Maxi sze
meiben újra kigyult a bosszú lángja. — Hevesen öl
tözködni kezdett, s lázas arczczal rejtvén pisztolyát 
felöltője alá, mint egy tolvaj nesztelenül surrant ki 
lakásából s kerülő utakon eltűnt az erdő homályában.

A szénakazlakhoz érve, óvatosan körültekintett, 
majd pedig előhúzván pisztolyát, felmászott a szénába 
s oly mélyen ásta be magát, hogy csak feje látszott 
ki belőle. — Na most jertek gazok, tudom hogy ha
lálba nyúl gonosz kezetek, mormogott csendesen, mely 
után mozdulatlanul maradva fülelni kezdett.

Az esti szürkületet csakhamar az éj váltotta fel, 
s a néma csendet mi sem látszott zavarni a fenyves
ben. — Maxi már türelmetlenkedni kezdett a hosszas 
várakozásban s ép azon gondolkozott, hogy hazaindul, 
midőn egyszerre recsegés-ropogás zaja jutott füleihez,
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Mily Istenáldás volna a szegény erdőőrökre az, 
ha a többi magán erdőbirtokos urak is részesítenék 
erdőőreiket ezen kedvezményben. — Nem mondom 
csak úgy, hanem olcsó kamatláb mellett, mert 100 fo
rinton 8 Dzírzont felszerelve és a legyszükségesebbeket 
be lehet szerezni, középszerű időjárással 180—200 klgr. 
szinmézet lehet nyolcz kaptárból nyerni, és akkor még 
méhcsaládjainkat szaporíthatjuk is, — tehát átlagos 
számítással az első évben már 60—70 frt bevételűnk 
volna, melynek felét a tőke, illetve kölcsön törlesztésére, 
másik felét méhészetünk gyarapítására fordíthatnánk, 
s rövid pár év múlva egy rendes méhészetnek volna 
a szegény erdőőr birtokában, és az erdő vadvirágos 
mézdus kelyheiből — mondhatom aránylag csekély 
tőkeáldozattal a szorgalsmas kis méhek millió koronákat 
teremtenének elő, mely tőke még ma holtan hever.

De tekintsük még másik oldalát is annak, ha az 
erdőőr okszerű méhészettel foglalkozik.

Nem kell mondanom, de nagyon sajnos hogy 
bizon mi erdőőrök nagyon szegényül vagyunk díjazva, 
tehát a megélhetést is némileg elősegítené, meg azután 
ha lábaink felmondják a terhes szolgálatot és az erdő- 
birtokos ur évi csekély összeggel nyugalomba helyez, 
az az időre már teljesen berendezett méhészetünk lesz 
hivatva arra, hogy a megélhetés terhes gondjait meg
ossza velünk. — A szorgalmas kis méhecskék lesznek 
azok, melyek vigasztaló és biztató zum-zummal fogják 
mondogatni „Ne félj öreg gazdánk, mi nem hagyunk 
el, hanem azért, mert életünknek kedveztél, Dzirzon- 
féle házat adtál, hálásak leszünk, pergesd csak a jó 
szinmézet, sejtes kereteinket azonban adjad vissza, 
hogy mihamarább ismét hordhassunk mindennapi ke
nyérre valót.

Nagyságos és méltóságos erdőbirtokos urak! Alá

zattal kérem, legyenek kegyesek és méltassák megfigye
lésre ezen szerény soraimat, nyújtsanak módot szegény 
erdőőreiknek, hogy azok a nemesebb méhészettel fog
lalkozhassanak ; kérem bízzák meg erdőtisztjeiket, hogy 
hogy azok figyelemmel kisérvén alantasabb közegeiknek 
a méhészet terén is kifejtendő szorgalmát. — Meg 
fognak győződni, hogy az a szegény anyagi viszonyok 
között élő erdőőr a néki nyújtott segedelemért meg- 
kettőztett szorgalommal fogja terhes szolgálatát végezni.

Adja Isten, hogy ezen kis mag jó talajra találván, 
kikelve terebélyes fává fejlődjék, melynek árnyékában 
az öreg rokkant erdőőr megpihenhessen.

Szívélyes üdvözlettel
G y u r á s z  I s t v á n  

érseki urad. erdűör.

Gyűjtés beszüntetése.
Lapunk múlt 38-ik számában abból az alkalom

ból, hogy Szilágyi Ferencz kartársunk elhalálozásáról 
hirt adtunk, egyúttal a hátramaradt özvegy és árvák 
javára való adakozásra hívtuk föl olvasó közönségün
ket. Ezt a gyűjtést most egy belügyministeri rendelet 
alapján, mely a lapunk hivatkozott számával ugyanazon 
napon megjelent hivatalos lap 141 számában 35100 sz. 
alatt látott napvilágot, még mielőtt azt megkezdettük 
volna, legnagyobb sajnálatunkra be kell szüntetnünk, 
mert nem rendelkezünk a rendeletben megszabott en
gedéllyel.

A rendelet minden rendű gyűjtésre kiterjedvén, 
szükségesnek látjuk annak ide vonatkozó szabványait 
tisztelt olvasóinkkal közölni:

1. Bármily nyiivános jellegű adománygyűjtés, 
történjék ez akár a hírlapokban közzétett, akár postán

melyet nyomban hangos mozgás és az abora oszlopok 
ingadozása követett.

Maxi kissé meghökkent, mert a zaj sajátságát, 
de különösen az abora ingadozását nagyon fnrcsának 
találta. — Nem volt azonban ideje gondolkozni, mert 
megfejtéskép nyomban óriási fekete alak ugrott a 
szénára, s roppant nagyokat fújva, nehéz testét ép a 
Maxi mellére helyezte.

Maxi arczát hideg verejték kezdte kiverni, sze
mei előtt pirosas, zöldes karikák röpködtek s egész 
testén a halál csalhatatlan előjeleit érezte. — Ah végem 
van! suttogá lázasan, miközben lehellete mindinkább 
gyöngülni kezdett a roppant nyomás alatt. — Még pár 
perez, s Maxi az utolsókat rúgja, ha egy beálló for
dulat következtében a helyzet meg nem változik. — 
A medve ugyanis egy nagy csomó szénát nyalábra 
fogva, az abora szélére hajlott: feloldván terhétül a 
Maxi kebelét, ki most gyorsan szivta tüdejébe az onnan 
kiszorított levegőt s eszméletét némileg visszanyerve, 
hasra feküdt, elég gyorsan arra, hogy az ép visszaülő

medve észre nem vette. — így terhét hátán tartva, 
mégsem volt annyira kitéve a megfulladásnak s gondol
kozni kezdett veszélyes helyzete felől, mire már égető 
szükség volt, mert a medve oly lázasan dolgozott, hogy 
csaknem minden szénát leszedett már róla sőt közbe- 
közbe ruháján és üstökén is érezte hatalmas karmait. 
— Maxi összeborzadt! Itt csak szent Jeromos segít, 
hisz előbb utóbb rám jön a sor s egy csomó szénával 
lekerülök a pokol szörnyei közzé, melyek oly vér- 
fagyasztó műveletet visznek végbe oda lenn; rebegé 
bágyadtan s lelki szemei előtt véres képek vonultak 
el. — Már felnyalábolva s ledobva érezte magát a 
halál iszonyú torkába. — Látta kiömlő vérét, szétszag- 
gratott testét, s ezért lelkében borzasztó elhatározás 
fogamzott meg. — Isten legyen irgalmas szegény lel
kemnek, igy is úgy is meg kell halnom egyszer! suttogá 
lázban égve, miközben óvatosan kiemelkedvén a széná
ból széttekintett.

A medve ép egy csomó szénát fogván nya
lábra, egészen kihajlott a kazal szélére s lebobva azt,
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szétküldött, akár egyéb utón terjesztett általános fel- 
felhivások folytán, csak előleges hatósági engedély 
mellett szabad. — Az engedélyt* ha a gyűjtés csak 
bizonyos törvényhatóság vagy törvényhatóságok terü
letén szándékoltatik, az illető törvényhatóságok első 
tisztviselője, ha pedig az egész országra kiterjesztetik, 
a m. kir. belügyminister adja meg.

2. Az ország egyes vidékeit vagy helységeit érő 
elemi csapások vagy éhínség esetében a sújtott lakos
ság segélyezése czéljából engedély nélkül is indíthatók 
gyűjtések, azonban ez a felhívás helye szerint illetékes 
alispáni vagy polgármesteri hivatalnak 15 nap alatt 
bejelentendő, és az adományok kezelésére nézve az 
alábbi szabályok szintén megtartandók.

3. Az engedély iránti kérvényben, valamint a fel
hívásban legalább két erkölcsileg és vagyonilag meg
bízható személy nevezendő meg, kik a begyülendő a- 
dományok átvételére együttesen feljogositvák, és kik 
azokért egyettemlegesen felelősek.

4. Ugyanezen személyek által a begy ült összegek
ről, illetve tárgyakról s azok hovaforditásáról pontos 
jegyzék vezetendő, s az ezekre vonatkozó okmányok a 
gyűjtés befejezte után is még legalább 1 évig meg
őrzendők.

5. A közigazgatási illetékes hatóságok jogosítva 
vannak ezen jegyzéket és okmányokat bármikor bete
kinteni, a netán felmerülő kételyek eloszlatására a

gyönyörködni látszott a határban. — Maxi térdre emel
kedett. Zöldes fényben égő szemei halálos félelemmel 
kisérték a medve mozdulatait, beesett sápadt arczán 
a halál verejtéke ült. — Istenem ne hadj el, rebegé 
íogvaczogva s előrenyujtott karokkal, egy kígyó nesz- 
telenségével kúszott a medve hátuljához. — Testében 
tüzes lávaként keringett a vér, inai reszkettek, de az 
élethez való ragaszkodás ösztöne s a pillanat borzalmas 
volta, visszadták tünedező eszméletét. — Most vagy 
soha! hangzék lelkében s teljes erővel lódított egyet 
a lebámuló maczkó fenekén.

Tompa zuhanás s nyomban rémes orditás, dula
kodás zaja töltötte be a rengeteget, de ezt Maxi már 
nem hallotta. — Szemei elsötétedtek, minden tagja 
megbénult s eszméletlenül terűit el az illatos szénán.

A nap már jó magasan járt, mikor Maxi eszmé
letét visszanyerte. — Egész testében zsibongó fájdal
mat érzett, gondolatai összezavarodtak. — Végre lassan 
feltápaszkodott. — Szemei révetegen jártak körül, 
majd pedig a medve szétszaggatott véres hullájára 
irányultak. — Összeborzadt! Hála neked Istenem, hogy 
megtartód szegény szolgád életét! rebegé megtörtén, 
mely fohász után csendes léptekkel indult hazafelé, 
útközben megfogadván, hogy soha többé nem megy 
szénatolvajt fogni.

számadóktól felvilágosítást kívánni, ezek pedig tartoz
nak azt megadni.

6. Jogositvák továbbá az illetékes hatóságok a 
gyűjtés befejeztével, vagy ha ez több évre terjedne, 
minden naptári év végével a számadást mellékleteivel 
együtt átvizsgálás végett bekivánni, arra észrevételeiket 
megtenni s ha ezek el nem oszlatnának, a számadókat 
felelőségre vonni, a gyűjtött pénzt vagy tárgyakat, 
addig mig azoknak hováforditása iránt — illetékes és 
végérvényes — határozat hozatik, zár alá venni, s a 
további gyűjtést betiltani.

7. Külföldön valamely hazai czélra gyűjtött ado
mányok belföldön csak a m. kir. belügyminister enge
délyével fogadhatók el.

8. A kik ezen szabályokat meg nem tartják, a 
mennyiben súlyosabb beszámítás alá eső cselekmény 
nem forog fenn, kihágást követnek el, és 100 forintig 
terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetében 
megfelelő elzárással büntetendők, az engedély nélkül 
vagy külföldön gyűjtött pénz vagy tárgy ezen felüt 
elkobzandó.

Budapesten, 1897. évi junius hó 17-én.
P e r  ez e l ,  s. k.

Különfélék.
Tél nyáron. E z  a zordon, hideg idő, mely szombat 

óta nálunk dühöng, sok helyen okozott jelentékeny kárt. 
Triesztből sürgönyzik , hogy a vasárnapi vihar iszonyú 
pusztítást vitt véghez; a szőlők egészen elpusztultak; 
a miramarei kastély kertje sok kárt szenvedett. — Görz 
környékén esett a hó. — Bécsből jelentik: Battalja és 
az összes szomszéd hegyek friss hóval vannak borítva. 
— Egy velencei sürgöny szerint a múlt szombaton óriási 
vihar tombolt; a Canale granden hét csónak felborult. 
A  vihar a Vedetta hádihajót a partra sodorta. Velence 
utcái ei vannak árasztva.

A gyermekek egészsége. Egyik gyógyászati 
közlönyben olvassuk a következő megszívlelendő figyelmez
tetést. Az anyák, a midőn gyermekeiknek örömet akarnak 
szerezni, rendesen bonbonokat, vagy más festett, de minden
kor ártalmas cukrokat vásárolnak nekik. S alig van nő, 
ki meggondolná, hogy az ily nyalánkságokkal nagyon 
rossz szolgálatot tesz gyermekének, hogy veszélyezteti 
annak egészségét, sőt mint több példa bizonyítja, annak 
életét is. Minden túlzás nélkül állithajuk, hogy az ily 
nyalánkságok élvezete merénylet a gyomor ellen; a 
gyermek fejlődésnek indult emésztő szervezete megrongá
lódik, mi természetesen a legkomolyabb következményekkel 
jár. E  helyett adjunk a gyermekeknek érett és jó gyü
mölcsöt, melyet az ép oly szívesen, talán még nagyobb 
örömmel fog elfogadni, mint a cukrot. Különösen az alma 
élvezetére szoktassuk a gyermeket, mely az egészségre 
legjótékonyabban hat az összes gyümölcsök közül. A
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nap bármely szakában adhatunk gyümölcsöt a gyermeknek, 
de különösen lefekvés előtt tegyük azt meg. Az ilyen 
gyermekeknek édes álma és pihenése lesz, mig emésztő 
szerveiben nem fog zavar beállani. Igazán hasznos tanácsot 
adunk tehát a szülőknek, midőn azt mondjuk: hogy a 
cukor s cukorsütemények helyett, gyümölcscsel kedves
kedjenek gjsermekeikenk.

E gy akó gyém ánt. Minden külső fény és pompa 
nélkül temették el a minap Barnatot, a bányakirályt. Ez 
alkalommal érdekes apróságot elevenítenek fel róla, a 
mely közte és Mr. Cecil Rhodes közt játszódott le. Cecil 
Rhodes, a kiről itt szó van, ugyanaz, a ki Transvaalba 
való betörés alkalmával tette dirhedtté nevét. A  Barnato- 
Brothers-cég gyakran vásárolt gyémántokat a Deebers- 
társaságnál s a mikor a társaságnak néhány évvel ezelőtt 
összen 220,000 karát súlyú gyémánt-tömege volt eladó, 
Barnato ajánlatot tett Rhodesnek az egésznek megvétele 
iránt. Rhodes, a ki szintén tagja volt a Debeers-társaságnak 
rövid megfontolás után igy válaszolt:

— Szívesen, egy feltétel alatt.
— És mi lenne az? — kérdé Barnato.
— Hogy ez alkalommal nekünk kettőnknek oly lát

ványosságban legyen részünk, minőhöz hasonlót emberi 
szem még nem látott.

— És mi az? — Kérdé Barnato csodálkozva.
— Hogy egy akó gyámántot lássunk egy halomban.
Ez volt Mr. Rhodes feltétele.
— Helyes! — Kiáltott Barnato, a ki szerfölött örült, 

hogy ez alatt a föltétel alatt az általa megajánlott áron 
megkaphatja az egész gyémántokat egy akós hordóban, 
Egyideig gyönyörködtek a mesés látványban, aztán ismét 
a földre ürítették a hordó drága tartalmát és a gyémánt
hegyet leforografáltatták. Barnato nevetett és igy szólt:

— Bárcsak Mr. Rhodes mindig ilyen föltételeket 
szabna,

Később azonban kiderült, hogy Rhodes ezzel a látványos
sággal becsapta Barna)ot. Hat hétig tartott ugyanis, a 
mig Barnato a vásárolt kincseket a gyémántkereskedés 
160 kategóriájába be tudta osztani, s ez idő alatt Cecil 
Rhodes egyedül uralkodott a gyémántpiacz fölött.

M erénylet egy gyerm ek ellen. A  Bécs mel
letti Vöslau város lakosságát néhány nap óta egy brutális 
és kegyetlen merénylet tartja izgatottságban, melyet 
még eddig ismeretlen tettes vagy tettesek követtek el 
egy kis gyermek ellen. Kohn ottani sakter kétéves kis 
fia a minap déltájban kiment a ház végében fekvő kertbe 
játszani. A  gyermek soká nem jött vissza, keresni kezdték 
és csak sötét este találta meg a házmesterné a bécsi víz
vezeték ■ ínellett elhúzódó töltésen, eszméletlen állapotban. 
A  gyermek testén az előhívott orvosok harmincnyolc 
kissebb nagyobb sebet találtak, melyek részben ütéstől, 
részben pedig szúrástól származtak, a gyermek feje pedig 
annyira tele van kisebb nagyobb sérülésekkel, hogy 
azokat meg sem lehet olsvasni. A  városban azt hiszik, 
hogy a merényletet bosszúból követték el.

Drága tanács. A  jó múltban történt egyik nagyobb 
vidéki városunkban, a hol most is jót kacagva beszélnek 
erről a dologról. Kovács urnák erős köszvénye volt, 
olyannyira, hogy már hónapok óta nem tudta elhagyni 
szobáját, karosszékből is úgy emelték ki szolgái, ha már 
az ülést nagyon is megunta. Egy napon K . urnák rendkívül 
heves fájdalmai voltak, közel állott a megőrüléshez. Ekkor 
kopognak ajtaján s egy előkelő külsejű ur lép a szobába, 
a betegnek lehetőleg udvarias „szabadijára. Az idegen 
tiszteletteljesen meg hajlik és Gubacsi urnák mutatja be 
magát.

— Bánrévi báró, kit szerencsés lehettem súlyos kösz- 
vényéből kigyógyitani, küldött uraságodhoz; bár nem sok 
idő felett rendelkezem, megkísérlem. . . .

—  Ah, édes doktor ur, — vágott közbe a nagy beteg, 
— ön igazán jó ember. Isten hozta házamba! Épen 
jókor jön, végtelenül szenvedek,

A  doktor egy szempillantást vetett a szoba be
rendezésére, majd az asztalon heverő drágaságokra, azután 
odafordult a beteghez:

— Hát egyáltalában meg se tud mozdulni ?
— Sajnos, úgy van. Négy szolga emel ki a karos

székemből.
— Nem volnának véletlenül kéznél a szolgái?
— Sajnos, nincsenek itt; most küldtem őket a pincébe, 

bort hozatok velük.
— No nem tesz semmit; de kiáltani csak tud hangosan ?
— Sajnos azt sem tudok; mint észreveheti, igen 

gyenge már a hangom.
— No az sem tesz semmit! Akkor meg is kezdem 

működésem. Ezzel oda megy az asztalhoz, zsebre teszi az 
ott heverő arany órát lánczostul, ezüst dohányszelenczét, 
gyűrűket, szóval, minden elmozdithatót, a mit csak hir- 
telenében észrevett; azután, mint a ki rendesen végezte 
dolgát, udvariasan köszönt az ámulattól szinte kővé me
redő betegnek és szól:

— És most fogadja tanácsom. Ha sem megmozdulni, 
sem segítségért kiáltani nem tud, úgy máskor vagy zárja 
be ajtaját, vagy őriztesse magát embereivel.

Szólt és eltűnt. A beteg pedig, úgy mondják, ma nem 
a köszvényét fájlalja.

Szerkesztői üzenetek.
R. G. űrnek Nográd-Kállón. Nemessége ügyében forduljon 

az illető vármegye levéltárához, hol ősei éltek s kérje ki a 
nemesi oklevél hiteles másolatát, ha ez kezei közt lesz és a 
nemességgel hirt ősöktől való törvényes leszármazását anya
könyvi kivonatokkal igazolni tudja, nemesi előnevét szabadon 
használhatja. .Sorsjegyeire akkor válaszolhatunk, ha az illető 
huzási lajstromokat, melyek beszerzése iránt intézkedtünk, meg
kapjuk.

8. B. urnák Szudriás. A illető ur még nem előfizetőnk; 
mutatványszámot annak idején küldtünk neki. M. részére a lapot 
pontosan küldjük Monostorra, ha rendetlenül kapja, annak csak 
az ottani posta lehet az oka. írja meg, mely számai hiányoznak, 
azokat kézséggel fogjuk pótolni.

B. J urnák Marczali. Kérdésére, mint közérdekűre akkor 
fogunk válaszolni, midőn levelét, mely most tér hiányában ki
maradt, közölni fogjuk; alkalmasint a legközelebbi számban.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podliraclszky Em il.
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— ME GJ E L E N T  —

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

£9** legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégünk újólag m©gt)lzaíott
a uagytekintetli erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

— — — =  p o l g A r i  ........... ........... =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni * ^ |
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangúi egyenruha készítő intézete.
. . .  , , Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t egmann  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

E lőfizetési á r a k :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e ...............................1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde n

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
az

„ O r s z á g o s  E r d é s z e t i  Eg y e s ü l e t h e z . "
(Folytatás.)

A tisztességes ruházkodás az embernek az 
a kelléke, mely neki a külső csínt megadja s 
nem egyszer tekintélyét is növeli. Rég bevett 
szokás az, hogy egyes testületek más halan
dóktól való megkülönböztetés czéljából egyen
ruhát viselnek, melyről már messziről meg lehet 
asmerni, hogy mely testülethez tartoznak. Ilyen 
különleges egyenruháik megvannak az erdé
szeti altiszteknek is olyan különféle tarkaság
ban , a milyen csak képzelhető. Az állami 
alkalmazottak egyenruhája más és más a köz

alapítványoké, az egyes uradalmak és testü
letek alkalmazottjai pedig annyifélekép és a 
szerint ruházkodnak, a hányféle Ízlése van 
munkaadóiknak, ez azonban mind nem lenne 
baj, mert utóvégre is bizonyos megkülömböz- 
tetésre van szükség, mint a hogy a hadsereg 
egyes ezredei is egyenruházatuk különféleségé- 
vel külömböznek egymástól, nagyobb baj azon
ban a ruha beszerzésének a módja.

Az erdészeti alkalmazottaknak csak ele
nyészőig csekély részénél találjuk azt, hogy 
akár természetben kapja ruházatát, akár pedig 
ruhaátalányt elvezzen; a legnagyobb rész arra 
van utalva, hogy szerény javadalmazásából 
ruházkodjék. Egyes embernek, vagy pedig 
egy egész családnak évi ruhaszükségletét

TÁRCZA.
------ -K+------

Egy apáeza gyaponez önélet
rajza.

A geneologiámra vonatkozó adatokat valahol 
Bajor országban kellene keresnem s mert időm és 
alkalmam erre nincs, most csak autobiographiámat 
irom meg.

Ezt sem azért teszem, hogy a világ előtt hival- 
gónak tűnjem föl, mintha nevemet s egyszerű sze
mélyemet ösmerté tenni akarnám. Kedvtöltésből for
gatom a tollat, a magam kedvéért irok, önéletrajzomat 
is csak önmagámnak írtam meg.

Születtem: Görgény - Szent - Imre (Maros-Torda 
megye. Erdély.) Pancsal nevű völgyének egy óriási 
Luczfenyőjén anno 1892 ápril hó 11-én d. u. 3 órakor.

Születésemmel semmi nevezetes- esemény sem 
áll összeköttetésben, minden a régi kerékvágásban

maradt azután is. A török császár tovább kéjeleg 
háremében, hallani sem akar az egynejűségről. Azt 
mondja: „Hadd éljen a gyaur egynejüségben, Mohamed 
követői elé a Korán azt Írja, hogy a Muzulmán joggal 
élhet polygamiában, hát oszt’ a szultán hogyne ural
kodnék több nő felett; Bajazid óta csak kegyencznők 
szerepelnek a szultán palotáiban” ; a minden oroszok 
czárja a nihilisták minden erőszakoskodása daczára 
tovább gyakorolja az abszolút hatalmat; Franczia or
szágban mind nagyobb erőre kap az anarkizmus; Ma
gyarország nem képes elfojtani a csírázásnak indult 
szocziálizmust, polgárai aggódva gondolnak a német 
sógorságra s ha mézes kenyérrel is kínálja őket a ger
mán atyafi, még akkor is azt mormogják: „Hej, de 
hunczut a német! Szóval én megszülettem, a nélkül, 
hogy még csak édes anyámnak is tudomására lett 
volna.

Hanem alig tekintek magam köré, már látom, 
hogy vérben forgó szemekkel rohan reám valami cara- 
bus nevű szörnyeteg, (hasznos rovar, mely az apáeza
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mindenki ösmeri, ki csak némileg jártas a 
gyakorlati téren s igy jól tudja, hogy az ezzel 
járó kiadás a szerény erdőőri javadalmazás 
tekintélyes részét fölemészti.

A pénzügyőrök — kiknek pedig a mellett, 
hogy állásuk semmiféle különös előtanulmányok
hoz és minősítéshez nincs kötve s mégis jobban 
vannak díjazva az erdőőröknél, — állandóan 
egyenulia átalányt is húznak, e mellett pedig 
sokkal olcsóbban ruházkodnak, mint az erdő
őrök ; ugyanez áll fönn a csendőrségnél, vasúti 
altiszteknél, hivatalszolgáknál.

Indokolt lenne, hogy az erdészeti altiszt 
is megfelelő rnhaátalánnyal láttassék el, vagy 
ha ez már éppen nem vihető keresztül, legalább 
pályája kezdetén, midőn szolgálatát megkezdi, 
teljes egyenruházatot kapjon s ne legyen kény
telen rögtön súlyos adóságba keveredni, melyből 
azután rendszerint egész életén át nem bir ki- 
eviczkölödni.

A kincstári altiszteknél rendeleti utón van 
megszabva a ruházkodás minémüsége s attól el
térni fegyelmi büntetés terhe mellett tilos. A 
most használatban lévő szövet az egy drága 
voltán kívül semmiféle más jó tulajdonsággal 
nem rendelkezik s rövid használat után színe 
olyanná változik, melyre elnevezést találni sem 
lehet; az abba bujtatott ember úgy néz ki, mint 
ha csak a fegyházból szökött volna meg. A szép

gyaponcz nagy ellensége) de szerencsémre egy elszáradt 
fenyő ág épp azon pillanatban hullott reá s őt a mélybe 
sodorta, midőn gyilkos szándékát valósítandó, hozzám 
alig egy szöcske ugrásnyira volt.

Újból szabadon lélekzettem s pár perez múlva 
feledve a veszélyt érdeklődéssel néztem szét. Köröttem 
már akkor valami 60—70 hozzám hasonló álatka moz
gott. Néztem, néztem őket, mig végre elálmosodám s 
bizony elaludtam.

Pár óra telhetett el. Az édes nyugalomnak vége 
lett. Csípős szél süvöltőt a fák koronája között, az ég 
borulni kezdett, a sötét felhők gyorsan eltakarták sze
meim elől az előbb azúr kék égbolt közepén ragyogó 
negyed holdat s a csillagok millióit, pár perez múlva 
kitört a zivatar legnagyszerűbb fenségében.

Én egy közeli héjrepedésbe húzódtam, testvéreim
ről teljesen megfeledkezve. Onnan néztem az elemek 
csatáját. De hát ehez is hozzá szoktam. Morpheus új
ból alattvalójává kényszeritett, ismét elaludtam.

A nap rég föltűnhetett a fancsali láthatáron, a

zöld zsinórzat, az erdészetnek ez a kiváló ismer
tető jele csakhamar megfakul, fonata szétfoszlik, 
azt pedig, hogy ujjal cseréltessék fői, a szinvesz- 
tett ruha meg nem érdemli. A sokkal szebb és 
tartósabb selyem szinór viselését tiltják a sza
bályok.

Ha már most egy erdőhatóságnak az al
tisztjei valamely ünnepélyes alkalomhoz kivonul
nának, daczára az egyenruházatnak oly czifra 
különféleségben tarkáló látványosságot nyújta
nának, mely még a legkomolyabb embert is 
kaczajra indítaná s tönkre tenné az ünnepély 
komolyságát.

Minden rangú és rendű, egyenruha viselé
sére kötelezett embernek meg van engedve az, 
hogy az egyenruházat színeinek és a jelvények 
minemüségének betartása mellett finomabban, 
ízlésesebben ruházkodjék, ha ezt egyébként 
módja megengedi, csak az erdészeti} altiszt az, 
kinek ez meg van tiltva.

Ezeknek a jogos és méltányos panaszoknak 
könnyen elejét lehetne venni s az erdészeti 
altisztet abba a helyzetbe hozni, hogy állása 
komolyságának és fontosságának megfelelő 
külső csínnal is ruházkodhassék s ez által 
a köznép előtt annyira szükséges tekintélyét 
növelje.

Az élet és vagyon biztonság az, mely 
az embernek megadja azt a megnyugvást,

mikor én nagy nyújtózkodással keltem föl. Első tekin
tetem lakásom belsejére esett: Nyomora kis héj repe
dés volt az, pizzkos szurok cseppekkel borítva. Aztán 
testvéreimet néztem meg. Ott gubbaszkodtak a petehéjak 
és ággöesök körül kinszenvedő arczal. — Hát ti hogy 
érzitek magatokat? kérdem őket.

Mély sóhajok voltak válaszaik s e sóhajok elárul
ták: hogy bizony nem a legjobban.

Még három napig együtt éltem velük, de április 
14-én oszt’ búcsút intve nekik, egy már előre kiszemelt 
fenyő ágra sétáltam s hozzá láttam az evéshez. Egy
szer csak azt veszem észre, hogy az ajkam alatti nyi- 
láson egy nyákszál ereszkedik ki.

Kissé elgondolkoztam a felett, mert őszintén be
vallva, restelném, ha én a pókok undok családjávaljvalami 
rokonságba jutottam volna, vagy az édes apám éppen 
valami keresztespók lenne. De jobban körültekintve 
láttam hogy testvéreim már ott himbálóznak a légben, 
akár csak egy-egy kötél tánezos s hát megnyugodtam 
s még később már magam is produkáltam ügyességem-
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melyre az élet által reá szabott kötelességek 
teljesítésénél szüksége van.

Az embernek életét, vagyonát csak ritkán 
a természetes ellemi csapások, de annál inkább 
az ellenséges embertársak veszélyeztetik. Ki 
Ki merné tagadásba venni, vagy csak kétségbe 
vonni, hogy az erdészeti alkalmazott az, kinek 
legtöbb ellensége van embertársai között?

A hány vadorzó, fatolvai, pásztor s más 
legeltető ember van, ez mind természetes ellen
sége annak, ki őt bűnös üzelmeiben gátolja, 
tehát első sorban az erdőörnek. Egész soro
zatát a bűntényeknek és merényleteknek sorol
hatnánk föl, melyek mondhatni napról-napra az 
erdészeti személyzet ellen irányítva lesznek. 
Itt meggyilkolják a gyűlölt embert, amott egész 
életére nyomorékká teszik, másutt házát gyujták 
föl, lovában, marhájában tesznek kárt s mindezt 
legtöbb esetben megtorolatlanul, mert csak 
ritka esetben sikerül a tettest fölfedezni.

Ezeknek az üzelmeknek a megakadályozása 
fölötte nehéz, mondhatjuk, hogy szinte lehetet
len; az egyedüli mód az erkölcsök nemesítése 
és a bűnre való hajlandóságnak gyökeres kiirtása 
lenne, ez azonban teljesen lehetetlen, mert az 
ember bűnben született s abban is hal meg; 
bűnös emberek mindig voltak és örökké 
lesznek.

Nem akarván lehetetlent kívánni, nem is

adunk kifejezést ama óhajunknak, hogy az ilyen 
merényletek véglegesen beszüntettessenek, ha
nem csak annak, hogy azok lehetőleg apasztas- 
sanak, mit legkönnyebben vélünk elérni a külön
féle balesetek ellen való biztosítással.

Előrehaladott korunkban már alig érheti 
az embert olyan baj — kivéve a halált — 
mely ellen magát nem biztosíthatná. Biztosít
hatjuk magunkat baleset következtében beálló 
munkaképtelenségnél a nyomor ellen s ugyanez 
ellen családunkat elhalálozásunk esetére aránylag 
nagyon csekély dij fizetése által. Ugyanezt tehet
jük tüzvészkárok ellen s a marha biztositása is 
már mindennapi dolog.

Kötelezendő lenne ennélfogva az erdészeti 
altiszt kenyéradója alkalmazottját magát bizo
nyos a megélhetést biztositó töke erejéig, csekély 
vagyonkáját pedig annak értékéhez képest biz- 
tositani, mi által kettős czél lenne elérve, egy
formán hasznos mindkettő.

Az egyik lenne az, hogy a merénylet áldo
zata vagy családja nem lenne a nyomornak, a 
koldusbotnak vagy kegyelemkenyérnek — mely
nek ize mindig keserű — kitéve, a másik pedig, 
mely pedig szintén nem megvetendő, az, hogy a 
merénylő látva azt, hogy gonosz cselekedetével 
nem tudja ellenségét vagy családját teljesen 
tönkretenni vagy pedig vagyonában helyrehozkat- 
lanul elpusztítani, az igy hiányossá vált s kövei

méi közöttük. — De egyszer oszt’ szomorúan kellett 
tapasztalnom, hogy az én athléta zsinórom eltűnt. Meg
szokott testgyakorlataimat tehát nem folytathattam. 
Kezdtem unni a helyzetet, szerettem volna már más 
lakást keresni. De ez úgy látszik későn jutott eszembe. 
A táplálék változtatás óhaja is fokozta e körülményt, 
mert jobbról egy gyönyörű erdei fenyő még teljesen 
érintetlen állt.

Sokszor tekintettem reá sovárogva s mind an
nyiszor föl ébredt bennem a vágy magamat hosszú le
velein rágódva látni.

Végre határoztam: törik-szakad, én leugrom. Szán
dékom egy borongós májusi napon valósitám. Eleresztém 
magam s ezupp! lenn voltam. Egy percznyi önkívületi 
állapot után magamhoz térve örömmel constatáltam, 
hogy semmi bajom sem történt. Lépteimet tehát a luez 
és erdei fenyő között lévő nyír és rekettyés között az 
„Ígéret fája“ felé irányitám. Egy pár negyed óra múlva 
kéjittasan hajtottam fejemet a kiállott fáradalmak után 
erdei fenyőm egyik ágán nyugalomra. Telt az idő és

én uj otthonomban nagyon jól érezve magamat, bu 
és gond nélkül éltem, akár egy igazi — apácza.

Junius 10-én oszt’ megnyíltak az ég csatornái, dör- 
gött, villámlott s lett egy olyan túlvilági zene-bona, 
hogy az erdők világának réme, a vadász is lélek sza
kadva menekült, keresve a bizonytalanságban a biz
tonságot. E rettenetes napon ért engem az az öröm, 
hogy eltűnt athléta - zsinóromat újra vissza nyertem. 
Lett vigasság. Akármelyik tűzoltó gyakorlat díszére 
váltam volna. De jött egy éjszaki szél és szent atyám 1 
majd magával vitt. Nem törődve a közöttem sisteregve le
csapó villámokkal, úgy belemelegedtem a játékba, hogy 
észre sem vevérn a nap lenyugvását.

A zivatar csak nem szűnt, sőt egyre fokozódott. 
Egyszer csak egy borzasztó pukkanást hallok, s a mint 
ijedtemben balra tekintek, mit látok ? a nekem előbb 
lakásul szolgáló luczfenyő egy lecsapó villámtól találva 
pár perez múlva rémes világot vetve a közeli szikla 
bérezekre égett mint egy óriási szurok fáklya. Oh ál
dalak gondviselés, hogy te engem onnan elvezéreltél;
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kezményeiben reá nézve azért nem kisebb mér
tékben veszélyes boszuját csillapítaná s nem 
merne annak olyan könnyen szabad folyást en
gedni.

Azt fogják ugyan sokan mondani, hogy 
ugyanezt mind megteheti maga a veszélyeztetett 
is, mert hiszen az ő érdeke, de itt ismét és 
ismét csak arra utalunk, hogy bár a dolog üdvös 
és annak haszna senki által kétségbe nem von
ható, meg vannak kötve kezei a szegénység 
békóival. A birtokosokra ez nagy terhet nem 
ró s megfelelő kárpótlást nyerne az által, hogy 
alkalmazottja jövője sorsán megnyugodva, szol
gálatát teljes szigorral és pontossággal sokkalta 
jobban teljesíthetné, mint azt a bizonytalan 
jövő mellett teheti.

(Folytatás következik.)

Fizetés emelés és előléptetések.
Feltűnő a czim; ritka esemény ez az erdészeti 

altisztek körében.
A nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi m. kir, 

magas ministerium végre is nem feledkezett meg a 
fáradtsággal és nélkülözéssel küzdő szegény erdőőrők- 
ről, midőn a f. évi május hó 21-ón kelt 28465 számú 
kegyes és magas rendeletével a kincstáriakéhoz hasonló 
rang és javadalmazásokkal rendezni méltóztatott ál
lásaikat.

Ismert dolog az ez ideig itt divó javadalmazás, 
mely alapon csak mint első és második osztályú er

dőőrök 300 illetve 250 frt készpénz, — 17 ürköbméter 
dorongfa, — földilletmégy— szabad lakás vagy 50 frt 
lakbér mellett tengődtünk.

A hivatkozott magas rendelet főerdőőri és erdő
őri állásokat rendszeresített, mindegyiket 3 osztályba 
sorozva, tehát nincs kizárva, hogy 30—40 évi szolgá
latot tevő altiszt érdeméhez képes főerdőőr vagy leg
alább I. oszt. erdöőr ne lehessen.

Már a kiadott rendelet az eddigi szolgálati időket 
is figyelembe véve, a 10 éves szolgákat már II. oszt. 
erdőőrökké és a 30 évet betöltőket, minő a mi pécs- 
váradi erdőgondnokságunkban Z s i t n i  Ádám barátunk,
III. osztályú főerdőőrré léptetett elő. (Magam, ki csak 
5 éve szolgálok és II. oszt. erdőőrré lettem kinevezve, 
III. oszt. erdőőrró léptettettem elő, vagyis hátra, de 
250 frt fizetés helyett 270 írttal.)

Nem hazudom, ha az alapítványi erdőőrök összes
ségének örömét fejezem ki eme —- legkevésbé várt 
esemény felett, igy kollegáim rósz néven nem veszik, 
ha ebben az esetben és ezen a helyen magam és tár
saim nevében őszinte köszönetét nyilvánítok a minket 
ért szerencse elérése czéljából küzdött bajnokoknak!

A legfőbb szerep, erősen hiszem, nagyságos Hirsch 
István főerdőtanácsos űré volt, ki érdekünket, illetve 
ügyünket hadhatatlan nagylelkűségével a nagyméltór 
ságu és kegyelmes Minister urunk elé pártolólag fel
terjeszteni kegyes volt.

Mi apák, anyák és örömtől sugárzó apró gyer
mekeink méltó köszönettel és eléggé ki nem fejezhető 
hála érzettel fordulhatunk a két kegyes úrhoz, kik 
minket és családunkat a megélhetés gondjaitól némileg 
megmentettek.

Nem vonhatunk le semmit szeretve tisztelt erdő
gondnokaink jóakaratából sem, hisz ők első sorban

ha most ott lennék, bizonyára nem gondolnék önélet
rajzom megírására.

Szerencsémre az éjszaki szél a láng és füsttengert 
ellenkező irányba tereié át, mert más különben itt is 
könnyen ki lettem volna téve a megsülésnek.

A zivatar megszűnt, a luczfenyő földig leégett, a 
pirkadat uj életre szólitá a csüggedőket. Reggel lett. 
A íónyeségi test fénysugaraktól övezett fejét íölüté a 
keleti láthatáron, tündér fényt vetve az eső cseppektől 
borított tü és lombfák leveleire. Egy óra múlva a leg- 
vigabb madár dal zenéje mellett sütkérezve száritgatám 
átázott gúnyámat fenyőm levelei között.

Telt az idő, semmi nevezetesség sem adta elő 
magát. Végre junius 18-án elhatároztam magam, hogy 
én is követni fogom társaim példáját, burkot vonok 
többször változtatott gúnyámra, átadom magam az át
alakulásnak, vagy mint mondják, bebábozásnak.

Húsz nap telt el a nélkül, hogy magamról élet
jelt adtam volna; Istenem, hisz ez idő alatt oly orga

nikus, előttem titokszerü átalakuláson mentem keresztül, 
hogy arról fogalmam sincs.

Huszonegyedik nap kezdett fölébredni bennem az 
élet ösztöne, titokzatos burkomat áttörve, a legnagyobb 
gyönyörrel tapasztaltam, hogy én egy teljesen szabad 
szárnyakkal biró, ünnepi pompába öltöztetett igazi — 
apácza-lepke vagyok.

Alig hogy körültekintek, már mindenüt látok 
magam körül repdesni a rajtam is megtörtént metamor- 
phosison átesett apáczákat.

Nosza rajta! kirepültem tehát ösmeretességet 
kötendő fajrokonaimmal.

A kölcsönös bemutatások közepette, egy igen 
csinos, hozzám első pillanatban nagyon nyájas Miczi 
nevű apácza kisasszonyon akadt meg a szemem.

Szép krém szinü, sötét sávokkal czikázva tarkí
tott szárnyakkal birt s gyönyörű, a tor részén fekete 
foltocskákkal ékesített rózsaszínű potroha csak úgy 
kaczérkodott az erdőszéli vadrózsával.

A mint megláttam őt, fölébredt bennem egy addig
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voltak hivatva és igyekeztek is a magasabb fórumokon 
majdnem eltürhetetlen helyzetünket ecsetelni.

Alázatos üdvözletünket és hálás köszönetünket 
íejezük ki, mi földi emberek, a Mindenhatót pedig 
kérjük, hogy a mi- és családjaink jólétéért való fára
dozásukért jutalmazza meg őket teljes boldogsággal! 
Éljenek sokáig és mindenkor az öröm, boldogság és 
megelégedés karjain ringatva.

Hálás szívből kívánja ezt nekik a vallás és köz- 
oktatásügyi m. kir. Ministerium keretéhez tartozó többi 
erdőőrök nevében is

M e i s z t e r  Gyu l a  
m. kir. közalap, erdöőr.

E gyről - m ásról.
Folyó évi juniús 6-án az eperszedés majdnem 

emberáldozatot kívánt, midőn is egy társunk fegyverét 
volt kénytelen használni.

Az eset a következő:
Az említett napon E b é r l i n g  Gyula kartársunk 

szabadságra kapott engedélyt, mely időre Szoják József 
szinte Fekedi erdőőr lett megbízva az előbbinek véd- 
járatával, mely védj áraiban nagy földi eper termés 
van, mi okból az utóbbi pünkösd első napján annak 
tudomásával, hogy a ráczoknak pünkösdjük nem a mi
énkkel együtt esik, ezek megfékezése végett ment ki 
a nevezett vágásba, hol a vágásban nyüzsgőtt a nép.

Társunk kizavarta őket a vágásból, de a többi 
között levő 3 rácz, ki szintén engedelmeskedett s a 
vágást elhagyva a szomszédos fiatalosból hallgatták 
Szoják szitkozódásait, mire odakiáltották, „ha van ku
rázsid jöjj ide!“ Kollegánk szótfogadva indult aráczok 
közé és fegyvere csövével lökte mellbe az egyiket, 
mire a másik egy előre elkészített körisfa suhánggal

soha sem ösmert érzés, mely pár pillanat alatt őrült 
szenvedélyként járta át egész valómat, a — szerelem. 
Az én Plátói nyugalmam elveszett s be kellet látnom, 
hogy nagy igazság rejlik e mondásban: „A szerelem
olyan tűz, melynek egy szikrája soha sem hamvad el 
s csak élesztésre vár, hogy ismét fellobogjon*.

Szemeink találkoztak. Egy tekintet, egy mosoly 
elég volt annak bizonyítására, hogy ő is szeret.

Oh, mily boldog valék! örömtől repeső szívvel 
közeledtem hozzá e szavakkal:

„Kisasszony, én önt kimondhatatlanul szeretem, 
ne utasítson el, mert igenlő szavai a hetedik égbe, 
mig nemleges válasza a Luczifer poklába dobna.* Kissé 
merész és regényes föllépésem nagy zavarba hozta 
a szegénykét, úgy állt előttem, mint egy bűnös, igazi 
apácza, Ítélő püspök bírája előtt.

Nem állhattam ellent e perez varázs hatalmának, 
oda hajoltam hozzá s megcsókoltam angyali arczát. 
Ekkor ő föltekintett. Gyönyörű szemeiben ott ragyogott 
a túl világi boldogság egyenes útja. A viszont szerelem

úgy vágta fejbe Szojákot, hogy ez megtántorodott, de 
esésközben megtámadóját a ezombtövön lőtte meg, 
másikra is rálőtt, de eredmény nélkül. A lövés után 
azonban összerogyott; kollegánkat csak ezután vették 
körmük közé a ráczok s jól összeverve hagyták vérébe 
fetrengeni a magáról mitsem tudó embert.

A ráczok távozta után magához térve első teen
dője volt szemét kitörölni s fegyverét keresni, mit 
azonban a ráczok magukkal vittek.

Keresgélése közben pillantotta meg J u n g  János 
asztalost, ki felkérésére társul kínálkozott Véméndig 
az orvoshoz s midőn az országúira értek, jött szembe 
velők Naszladi véméndi kollegánk, ki szintén csatla
kozott és a véméndi erdőn keresztül menő közelebbi 
gyalogutat vették igénybe.

Alig pár lépést téve, ezen a gyaloguton pillan
tották meg a 3 ráczot, kik meglőtt társukat vezették. 
Szoják fegyverét, melyet náluk látott, követelte tőlük, 
mit azonban ezek átadni nem akartak; ha Naszladi 
tőlük el nem veszi, sőt, ha Naszladi velők nincs, tán 
ismét megverik Szojákot.

így a két ellenséges fél együtt ment a doktorhoz. 
(Hiszem, hogy pár quaterkára nem rándultak be egyik 
korcsmába sem bruderschaftot inni).

Szojáknál súlyos testi sértést konstatált a doktor, 
s ez még ma is a szobát őrzi 7 cm. hosszú sebével 
és megrepedt koponyával. A rácznak elölről kapott 
lősebje elől egy, mig hátul, hol a posták kihatoltak, 
6 lyuk.

Az igazság szolgáltatás lesz hivatva, kikutatni, 
kinek lesz igaza, mit annak idején a szerkesztő ur 
szives engedelmével közölni fogok. (Nagyon szívesen 
veszem. Szerk.)

édes tudatának kéj érzelme járta át tagjainkat, egy
máshoz simulva, egymás ajkáról szívtuk a tiltott 
gyümölcs édes nedűjét. Szemeink előtt összefolyt a 
mindenség s pár perez múlva ott áltunk egymás előtt 
dobogó kebellel, szerelemittas tekintettel . .

Éreztem, hogy többé nem lehetek el nélküle, 
megkértem tehát. Nőm lett. Boldogságom most már 
teljes vala.

A nappali időn keresztül kójelegve pauzáltunk 
lakásunk széltől védettebb alsó részén, mig az esti 
órákat 9—12-ig rendesen egy kis kirándulással töltöt
tük ; ilyenkor megengedtük egymásnak, hogy ki - ki 
szabadon, tetszése szerint mulathasson. De hogy is ne 
találtuk volna jól magunkat, a mikor maga az emberi 
állat világ rendezett ilyenkor nekünk tűzijátékokat.

Érdeklődéssel néztem végig nem egyszer, a mint 
óriási erőlködéssel hordanak össze nagy fahalmazokat 
és este meggyujtják, bevárják a mig leég és aztán 
távoznak. Soha sem tudtam elképzelni, mi okból tör
ténik ez? Mert hogy éppen csak a mi kedvünkért,
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Tekintélyes fakereskedő czég Engel Adolf és 
fiai Pécsett és a vidéken; jószívűsége és a jánosi 
pusztán tett iskola építéséért pár évvel ezelőtt kapta 
meg a nemesi czimet Jánosi előnévvel.

A pécsi püspökség összes- és a közalap, vágások 
nagyobb részét haszonbérbe bírják.

Ily tekintélyes czég bizonnyára alkalmazottakat 
tart és egy ilyen alkalmazottja: Harcz János ráez- 
mecskei lakos, ki mint vágásőr működik 4—5 év óta 
a kisgeresdi vágásban 22 frt havi fizetés és semminek 
sem nevezhető csekély mellékjövedelem mellett.

Ez ideig urasága éven át alkalmazta, mig ma, 
mivel a fát eladni és a szénbányákba szállítani igye
kezett, a nyári időre felmondtak neki s az ősz kezde
téig nem kap fizetést.

Ismerem a czéget és nem akarom feltételezni, 
hogy ily embertelenséget követne el, hanem inkább 
egy erdőőri vizsgát kiállott, — körerdészí ranggal el
látott Sziklai (ezelőtt Stein) Géza, Harcz közvetlen 
íelebbvalójának szívtelenségének tulajdonítjuk a csalá
dos ember nélkülözéssel teljes szerencsétlenségét.

Ez az ur meggondolhatná, hogy neki is jól esett, 
mint egykori vágásőrnek a 18 frt havi fizetés, de rá
gondolhatna arra is, hogy a szerzett ezrek még eiJogy- 
hatnak, és családját (ne adja az Isten!) érheti hasonló 
csapás!?

Törvényhozásunk, de különösen az erdészeti egye
sület volna hivatva hasonló esetek meggátlására. — 
Helyesnek találnám az esetet „Nyílt levélben" felhozni 
az Országos Erdészeti Egyesületnél.

Kartársi üdvözlettel
M e i s z t e r  Gy u l a  
m. kir. közalap, erdóőr.

LEVELEZES.
Ruszkieza (Lozna) 1897. junius hó 21-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Ha lesz szives szeretett lapunkban szerény soraim

nak egy kis tért engedni, volnék olyan bátor a véd- 
kerületemben előfordult szerencsétenség folytán egy 
munkás életébe került szomorú esetet, — azon czélból 
közölni, hogy számos tisztelt kollegáink hasonló ese
tekből előfordulható ily szerencséltenségért felelőséggel 
tartoznak, mint ebben az esetben jó magam is; mig 
a sokféle tekintetből össze halmozódó bírósági kom
binált kérdések könnyen az erdőőr hátrányára fej
tetnek meg.

Ennél fogva elővigyázat szempontjából jónak 
látom t. kollegáim becses figyelmét éberségre buz
dítani. A szerencsétlenség előidézőjének e czimet 
kell adnom:

„A gyikos hasábfa".
Folyó hó 11-én Andrassony Timotei r. gladnai 

lakos mint szorgalmas munkáshoz illik, ő is a hajnali 
órákban megkezdte munkáját, mely védkerületem 
Glavan nevű vágásában faszén termelésre szánt ölfának 
egy meredek hegyoldalon a favágók által elszórtan 
fölrakásolt ölrakatoknak a széntűzhelyektől nem messze 
fölállított gerebhez leendő legközelitósét képezte.

Nevezett munkás, ki ily fajta foglalkozást már 
éveken át teljesített s igy szerzett gyakorlati jártas
ságában — talán éppen veszélyére — elbizakodva a 
déli pihenő után a még vele dolgozó többi munkás 

í társait fölküldötte, hogy a legfelső csusztatón az ott 
fölhalmazott hasábfát eregessék le, mig ő és állítólagos 
neje, fölülről a második és harmadik csúsztató szakasz

abban Tamás vagyok. Az igaz, hogy mi nagyon sze
rettünk a fény körül settenkedni és fájdalom, sok ta
pasztalatlan atyámfia ész nélkül rohant oda. A füst 
elszéditette őket, a láng leperzselte szárnyaikat és ott 
pusztultak el dicstelenül.

Én mindig arra intettem Miczikémet, hogy ne 
hagyja magát elkápráztatni ez illumináczióktól; tá
volról gyönyörködjék abban, mert ha őt elveszteném, 
számomra csak bánatot, sorvadást, halált hozna a sors.

így telt az idő nap-nap után a legboldogabb vi
szonyok között. De egyszer csak szét foszlott éltem 
egéről az eddigi rózsaszínű hajnali pir, miként a déli
báb ; egy váratlan csapás megfosztott szeretett Miczi- 
kémtől. Ugyanis egy Szajkó nevű rabló valahonnan az 
általunk lakott fára tévedt s ott a legundokabb gyil
kosságot követte el. Épp álmomból keltem föl, midőn ő 
fölnyitott csőrével kanibáli tekintettel rohant álmában 
is mosolygó gyönyörű nőmre. Szemeim előtt egyszerre 
elsötétült az ég s mire magamhoz tértem, fájó szívvel 
kellett látnom, hogy szerelmes hitvesem már nincs többé!

Most már hiába való volt előttem az élet, beteg 
lettem testben, lélekben.

Érzem, hogy soká nem élhetek . . .

Itt át vesszük az önéletrajz befejezését. 1892-ik 
évben hadat üzent a földmivelésiigyi m. kir. Ministerium 
a Maros-Torda-, Besztercze-Naszód- és Csik vármegye 
erdőségeiben föllépett apácza tábornak, miután az előző 
években is kisebb nagyobb összeütközések történtek 
már. Meg kezdődött a harcz a védetten és fegyver
telen apáczáke llen. Lett dulás, rombolás és különösen 
a Görgény környékére czentralizált zöldhajtókás had 
minden isteni és emberi tövényt és érzést lábbal tiporva, 
barbár kegyetlenséggel pusztította a szegény apáczákat.

Az az előtt senki által sem zavart erdőség vissz
hangzott a zöld hajtókások harcz riadalától, mig az 
apácza tábor minden katonája jaj szó nélkül halt meg, 
mint az igazi angol tengerész a sülyedő hajón.
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között, tehát éppen az ugrató alatt megkezdte a hasábok 
eregetósét a legalsó gerebhez. E közben a legfelső 
csusztatón dolgozó többi munkások is vígan folytatták 
a maguk munkáját, minden gyanús gondolat nélkül a 
közvetlen közelgő szerencsétlenségre. így folyt a munka 
fönt és lent talán mindenkinek teljes megelégedésére, 
melyet' azonban egy a legfelső csusztatónak ugrató- 
ján át, fönt a levegőben tovább repülő hasáb, mintegy 
megirigyelve a munka haladását, át esik a második 
csusztatóba s ezen villámsebesen tovább csúszva, az 
ugratóból nagy erővel kirepül és Andrasonyt bal szeme 
fölött fejbe ütvén, mind ketten földre hulltak. Andra- 
sony ennek következtében súlyosan megsérülvén, azon
nal kórházba szállíttatott, hol a gyors orvosi segély és 
ápolás daczára 4-ed napon meghalt.

Az eset megvizsgálása most van folyamatban s 
a szerencsétlenségnek vétkes mulasztásból eredő halál
eset okozására irányul.

Miután velem az eset iránt fölvett kihallgatási- 
jegyzőköuyvben egyetlen adat sem merült föl ellenem, 
hiszem hogy baj nem is ér.

Hazafiui üdvözlettel maradtam alázatos szolgája
T ó t h  J o á e h i m  

egyleti főerdővód.

Különfélék.
H alálozás. T ó t h  Mihály, volt uradalmi erdőőr, 

kinek szomorú sorsát, melyben egy megtámad ójának 
véletlen meglővése miatt része volt, megviselve a részben 
az ártatlansága tudatában nehezen viselt börtöntől, 
mint sajnálattal értesülünk, múlt hó 11 - én az Urban 
elszenderedett. Adjon neki a Mindenható nyugodt pi-

A sokféle harezkisérlet között jónak ösmertetett 
egyes helyeken az erdő letárolása is.

Az óriási fenyő kolosszok porba hullottak egy 
egy ember szavára, az pedig parancsot parancs után 
osztva, az ország minden részéről összetoborzotta em
bereit a lőpor és kard nélküli harczra.

A kitermelt szálfák között volt egy szép erdei 
fenyő törzs is, e törzs egyik ággöcse alatti nyílásban 
a hámozás folyamata alatt egy darab nyírfa héjat és 
egy kiszenvedett apáeza lepkét találtak.

E héjon irta meg a tudós apáeza lepke, a rovar 
világ dicsősége fekete bodza bogyó nedűvel önélet
rajzát.

A nyírfa héj szerencsésen hozzám került, de a 
tudós lepke maradványai a tudatlan munkások által 
kitudja hova szórattak el. Erről a héjról Írtam én le 
ezeket.

henést és vigaszt a szerencsétlen, mélyen megszomo- 
ritott szülőknek! Nyugodjék békével!

Pihenő 42 év után. A szászsebesi m. kir. er
dőhivatal dévai erdőgondnokságánál alkalmazott M o g a 
János m. kir. főerdöőr 42 évet meghaladó buzgó és 
odaadó szolgálat után folyó hó elsejével nyugalomba 
vonult. Kívánjuk, hogy a jól megérdemelt pihenést 
friss egészségben, megelégedéssel még sokáig élvez
hesse !

Az erdő titka. A  Budapesti első kerülethez tartozó 
nagykovácsi erdőben czirkáló rendőrőrjáratnak Kenner 
Mátyás erdőőr azt jelentette, hogy az erdő gyalogutján 
egy botot talált földbe szúrva s rajta névjegy volt, a 
melyen a vezetéknevet kivágták s igy csak ez volt rajta: 
„Ifj. — Gyula". A  névjegy túlsó oldalán a következő 
sorok voltak :

„E  bottól 25 lépésnyire van holttestem. Ne bon- 
czoliák föl s ne is kutassák, ki e szerencsétlen, a ki 
ön-kezével vetett véget életének. Zsidó ritus szerint 
temessenek el. 1897. június 20-ikán este".

A  rendőrőrök átkutatták a tájékot, de nem akadtak 
semmiféle holttestre. Nem lehetetlen, hogy az egész tréfa.

Vérengző feleség. Iglóról írják, hogy a városhoz 
közel fekvő Odorin községben kegyetlen gyilkosság 
történt. Csornák István odavaló gazda már régóta rósz 
lábon élt a feleségével, mert az asszony részegeskedett. 
Tegnapelőtt éjszaka munkából tért haza s feleségét 
megint részegen találta. Szóváltás támadt közöttük, a mire 
Csornák a csűrbe ment aludni. A  dühös asszony megvárta 
a mig ura elalszik, aztán baltával fejbe vágta. A szeren
csétlen ember fölébredt s védekezni akart, de az elvadult 
asszony még egyszer feléje sújtott s az ütés halántékon 
érte a szerencsétlen embert. Alig ha marad életben. Az 
asszonyt a csendőrök átadták a bíróságnak.

Megmozdult a föld. Dank kolozsmegyei köz
séget, hol pár héttel ezelőtt a földomlás nagy rombolást 
vitt véghez, ismét veszedelem fenyegeti. Mignap délben a 
falutól északra levő hegy oldalán ismét megmozdult a 
föld s útközben hullámokba, dombokba torlódva csúszik 
feltartóztathatatlanul a község felé Egy nap reggel hét 
órakor hangzott föl a vészkiáltás a faluban, hogy ismét jön 
a földáradat s délben már tizennyolez család álta körül 
könnyes szemel, fölforgatott, helyéből eltolt, összedőlni 
készülő házát, kettő már akkor romokban is hevert. A  
főutcán délután egy órakor összeomlott a feltornyosult 
földtömeg és lehetetlenné tette a közlekedést. A  falu népe 
kétségbe van esve, még csak óvóintézkedést sem tud tenni 
a vész ellen. Künn a határban tompa el-elhaló morajjal 
puposodik egy ik földhullám a másik után, a mellettük 
keletkező lapályban pedig tavak támadnak, melyknek 
szennyes tajtékzó vize néhol öt-hat öl mélységű. Valószínű, 
hogy az egézz falu el fog költözni biztosabb vidékre.

KULCSÁR PÁL.
Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 

Podhradszky Emil.
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M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

IHT"* legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagyniéltóságu földmivelesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégünK újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

F L T J ^ L jÁ .1 3 L  = ............=
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják

B L U M  é s  T Á R S A
elsőrangú egyenruha készitő intézete.

Ő esász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 
A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. év fo ly a m . S z á sz se b e s , 1 8 9 7 . J u liu s  18. 4 1 -ik  szám .

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési á ra k :

Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z . "
(Folytatás.)

A szolgálatból kifolyólag — mint már em
lítettük, — nagyon gyakran van kitéve az er
dészeti alkalmazott megtámadtatásoknak s az 
ebből kifolyó önvédelem kényszerűségének, 
mely utóbbi azután rendesen a biróság elé 
hajtja.

Hazai törvényeink a végső szükségben 
alkalmazott önvédelemből kifolyó, egyébbként 
bármely súlyos beszámítás alá eső cselekményt 
nem büntetik ugyan, de hát az önvédelem 
szükségességét és elkerülhetlen voltát csak

t A u c z i a .
------ -to*------

E gy süket őzbak.
Az, a mit itt saját tapasztalásom nyomán leírni 

akarok, hét évvel ezelőtt, 1890 augusztus havában 
történt Isaszegen, azon az Isaszegen, melynek mezőit 
a negyvennyolezas diesőteljes szabadságharczban derék 
honvedeink vére áztatta.

Mint erdőlegény ettem akkoriban a kincstár ke
nyerét; keserű kenyér biz az, mint ha csak üszögös 
búza lisztjéből sült volna, de hát azért fiatal az erdő
legény, hogy fiatal gyomra az ilyet is elviselje, biztos 
tudatában és reményben annak, hogy ezt nyomon fogja 
követni az erdőőri-kalács. (?)

Kötelességeim számosán valának, mert az erdő 
védelme mellett még az ott lévő nemes vad állományának 
a gondozásán is fáradoznom kellett, a mely utóbbi te
endőm még arra is rákényszeritett, hogy kukoricza 
csősz legyek

nagy ritkán s nem egyszer csak akkor lehet 
beigazolni, ha az azt alkalmazó már maga is 
súlyosan, néha halálosan megsérült; nehéz ez 
kivált ott, hol a megtámadok többen vannak, 
mert itt az önvédelem által sérülést szenvedett 
támadónak mindig vannak tanúi a czimboráiban 
arra nézve, hogy ő tulajdonkép nem is táma
dott, vagy legalább nem komolyan s legföllebb 
csak fenyegető állást foglalt el, mely elől a 
megtámadott egyébként is menekülhetett volna 
s készek a magát védő erdőőrnek vérengző, 
gyilkos hajlamokat imputálni, a biróság pedig 
— más tanuk híján — elfogadja tanúskodásukat 
s esküre bocsátja őket, a következmény pedig 
az, hogy a testi épségének, életének védelmé
ben bűnbe esett erdőőr — ha ugyan cseleke-

Utóbbi állításomat talán furcsának és hihetetlen
nek fogja találni a tisztelt olvasó, de hát úgy van, a 
mint mondom. Ismeretes dolog ugyanis, hogy a szar
vasok és őzek estenden szívesen kiváltanak az erdőből 
a szomszédos kukoriczaföldekre s ott kedvük szerint 
lakmározva a finom csemegén, nagy bosszúságot okoz
nak nem csak a föld tulajdonosának, de a saját gaz
dájuknak is, kinek az okozott kárt meg kell téritnie. 
Az ilyen következményeiben káros kirándulások meg
akadályozása volt egyik föladata a védszemélyzetnek, 
melyet úgy oldott meg, hogy az ismert váltók közelé
ben vak lövéseket tett, mitől a vadak megriadva, bent 
maradtak a tanyájukon.

Az említett időben magam is kirándultam naponkint 
ilyen ártatlan puffogtatást végbevinni.

Már délelőtt bejártam volt kerületemet s délre 
meglehetősen elfáradva s a sikkasztó hőségtől kime
rülve tértem haza s miután megebédeltem, lehevered- 
tem egy kis pihenőre s oly édesen szenderedtem el, 
mint a hogy erre csak a fiatalság képes. Álmodtam
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detét bűnnek lehet nevezni — el lesz Ítélve 
cselekménye sulyoságához arányított hosszabb 
vagy rövidebb börtönbüntetésre. Ezen kívül a 
megsérült — vagy halál esetén annak utódai — 
rendesen fogas prókátorral lépnek föl, ki 
ügyüket támogatja, míg ennek ellenében a rósz 
anyagi viszonyok között levő erdőőrnek gyak
ran le kell mondania az ügyvédi védelemről, 
mert annak tekintélyes költségeit nem képes 
viselni.

Igaz, hogy főbenjáró bűnöknél honi tör
vényeink olyan esetben, midőn a vádlott vé
delme költségeit viselni nem bírja, hivatalból 
rendel ki védőt melléje, de hát bár mennyire is tisz
telettel viseltetünk az ügyvédi kar igazelmüsége, 
lelkiismeretessége irányában, mégis mindig 
bennünk az a gyanú, hogy az ilyen hivatalos 
védő soha sem buzgólkodik annyira a védelem 
körül, mint a hogy azt tenné akkor, ha az 
elismerés mellett fáradozásainak még egyéb 
— szemmel is látható — gyümölcsét élvez
hetné.

Az önvédelem határai annyira tágak, hogy a- 
zokat tulajdonkép egész bizonyossággal körvona
lazni alig lehet. A gyöngébb testalkatú, vézna 
ember védelmében fegyverhez kénytelen nyúlni 
ott, hol a természettől aczél izmokkal, atlétái 
termettel megáldott embertársa megtámadóját 
öklének súlyával is játszva győzi le. Az egyik

természeténél fogva idegesebb, a félelemre, 
ijedtségre inkább hajló, mint a másik s nem 
mindegyik látja egyenlőnek ugyanazt a veszélyt, 
az ilyen körülmények bizonyítása azonban 
fölötte nehéz s a törvényekben, a védekezés 
módjában járatlan soha sem fogja ezt úgy 
megcselekedni, mint a képzett jogtudós az ő 
körmön font okoskodásaival.

Mai prókátoros kornnkban nincs hivatal, 
nincs testület, de sőt vagyonosabb magánember 
sem, kinek jogi képviselője, tanácsosa ne lenne. 
Kérdezzük: miért nem lépnek föl ezek hiva
taluknál fogva a megvádolt erdőőr védelmére ?

Az önvédelemből, vagy a szolgálatának 
talán túlbuzgó teljesítésében bűnbe esett s 
ezért hosszabb szabadságvesztésre elitéit bün
tetésének kitöltése után leggyakrabban szol
gálat nélkül marad, mert kenyéradója elitételtése 
után állását mással töltötte be s igy gyakran 
a legnagyobb nyomornak és kétségbeesésnek 
van kitéve.

Czélszerünek vélnők, ha az ilyenek állása 
csak ideiglenesen, elitéltetésük idejére töltet
nék be s a büntetéstől való szabadulás után 
nékiek visszaadatnék.

Az ember földi hivatása a családalapítás és 
hasznos honpolgárok nevelése az utókor számára. 
Igaz, hogy a nevelés alapja a jó házi nevelés, 
melyben a szülőnek kell a gyermeket részesi-

összevissza mindent, csak azt nem, hogy még az nap 
eleven őzbakot fogok.

Az édes nyugalom ntán, úgy 3 óra tájt délután, 
miután előbb megfelelő mennyiségű vak töltéssel el
láttam volna magamat, rágyújtottam öblös pipámra s 
miut szakvizsgára készülődő ember magamhoz véve a 
szükséges könyvet, megindultam az esti riasztgatásra. 
Rekkenő kánikulai meleg volt s igy magamat fölfrissi- 
tendő, betértem útközben oda, hol legdrágábban mérik 
a — vizet, azt a bizonyos vizet ugyanis, melyet korcs- 
márosoknak nevezett embertársaink bele vegyítenek a 
szőlő nedűjébe, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
ez által annak egészségünkre ártalmas erejét ellen
súlyozzák.

A korcsmárost — kit rendesen Sándor bácsinak 
hívtam — ugyan nem vízzel, hanem késsel keresztelték 
meg kicsiny korában s eltekintve attól, hogy ennek 
daezára ő mégis nagy barátja volt a vízzel való ke
resztelésnek, talpig becsületes jóravaló ember volt s 
hűségesen rótta szép fehér krétával a tartozást szek

rényének arra a fiókjára, melyben a subiczkot tarto
gatta. Ez a fiók volt három hosszú éven át az én 
kontós könyvem, egy nyitott lap, melyet mindig sza
badon ellenőrizhettem, de erre nem volt nagy szükség, 
a nyilvánosság daczára pedig még sem tudta soha 
senki, hogy kinek a bünlétrája az ott, mert a lajstrom 
név híjával szűkölködött. Elsején aztán hűségesen le 
lettek törülve a régi bűnök, hogy újaknak adjanak 
helyet. Olyan volt ez, mint a perpetuum mobile, az 
örökös mozgógép, melynek föltalálásán annyian törték 
hiába a fejüket.

A szokásos diskurszus mellett lehörpentettem 
három deczi karezost s miután a „viszontlátásig” való 
biztatással elbúcsúztam volna, felfrissítve indultam 
utamra.

Izzadtan, eltikkadva értem ki a „két katona” erdő- 
dőrészbe, mely attól a szabadságharezban elesett két 
honvédtől nyerte elnevezését, kik dicső haláluk után 
itt pihenik örök álmukat s miután sirhantjukon kissé 
megpihentem, tovább mentem a locsvoli határ felé,
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teni, de ez csak maga az alap, mely — ha rajta 
egyéb nem épül, — magában véve mit sem ér.

A házi nevelést követnie kell az iskolai ne
velésnek, ez lévén hivatva megadni a gyermek
nek a műveltség ama fokát, melyet minden hon
polgártól joggal megkövetelhetünk, ha azt 
akarjuk, hogy szeretett hazánk más müveit 
nemzetek mögött ne maradjon.

Vájjon melyik része a lakosságnak van 
ebben a tekintetben is mostohább viszonyok 
között, mint a milyenek között van az erdőőr, 
ki szolgálatának teljesitésében a városoktól, 
községektől távol eső védkerületéhez van kötve 
családjával együtt? Az iskola messze távolság
ban, a fizetés csekély arra, hogy abból család
jával együtt élvén, még drága pénzen, idegen 
helyen iskoláztassa gyermekeit. Ezek azután 
rendesen a mindig gyöngébb anyai kéz vezetésére 
vannak utalva, mert maga az atya abban az 
esetben is, ha arra más különben magasabb 
műveltségénél fogva képesítve is lenne, gyer
mekeit nem oktathatja, mert nem csak nappalát, 
de jó részt éjszakáit is és igy mondhatni, hogy 
összes idejét terhes szolgálatának kell szen
telnie.

Nem egy erdőőrnek ilyen szomorú viszonyok 
következtében kesergő és fájó atyai szívvel kell 
néznie szellemi elzüllését, silányságát annak a 
szeme fényének, mely viszontagságos életét

fölviditani, azt türhetővé tenni lett volna hivatva, 
igy pedig csak nyűg és bú okozó a szülők nyakán 
azoknak teljes életén keresztül.

„Minden oszágnak támasza, talpköve a tiszta 
erkölcs!“ Ezt az erkölcsöt a szülőnek kell ugyan 
beoltania a gyermek fogékony, zsenge szivébe, 
de azt tovább fejleszteni, megerősíteni, kiirthatat- 
lanul nagygyá növelni az iskola föladata, mely 
pedig az erdöőr gyermekének a megkívánt mér
tékben csak ritkán hozzáférhető.

Készséggel elismerjük mi azt, hogy ez a 
kérdés csak nehezen oldható meg, mert hiszen 
azt kivánni, hogy egyes erdészeti altisztek gyer
mekeinek részére az erdők vadonjaiban iskolák 
állitassanak, vagy pedig hogy fizetésük annyira 
emeltessék, hogy ebből nevelőket tarthassanak, 
botorság lenne, másrészt pedig oktalanság 
lenne óhajtani azt is, hogy iskolákkal biró 
városokba, falvakba szállásoltassanak el. Hivatva 
lenne ezen segíteni némileg a javadalmazás javí
tása, ez azonban még mindig nem elegendő.

Az állami erdőtisztek gyermekei nevelésé
nek előmozdítására a földmivelésügyi ministe- 
rium évtizedünk elején segélyalapot létesített, 
mely rövid pár évi fönnállása óta, már eddig is 
sok száz gyermeknek a megfelelő neveltetését 
tette lehetővé. Pedig ez az alap olyan apró csöp- 
pekből növekedett hatalmassá, melyek alig hogy 
észrevehetők. Az a két tized százalék, mellyel az

mert itt volt a legtöbb kukoriczás, az erdő pedig ke
rítettem Az est még messze volt s igy még nem ér
kezett el az ideje a vadak riasztásának, leheveredtem 
tehát egy terebélyes tölgy árnyékába, rágyújtottam 
pipámra s elgondolkoztam, hogy miről, már magam 
sem tudom. Annyi bizonyos, hogy gondolataim tegtöbbet 
forgolódtak két előttem lévő dolgon: a 35 napi fegy
vergyakorlat és a szakvizsga körül.

Gondolataim tengerében jót mulattam két fürge 
mókus bohó ugrándozásain, gondtalan játékán, sivitá- 
sain, mig egyszerre gyanús zörgés zavart föl mélázá- 
somból s a mint a hang felé pillantok, alig 15 lépésnyire 
tőlem látok egy gyönyörű őzbakot teljes pompájában, 
a mint egyenesen a kukoricza felé tart. Megragadtam 
fegyveremet s elsütöttem egy vak töltést, hogy igy 
vissza riasszam az erdőbe. Legnagyobb bámulatomra 
a bak a lövésnek oda sem hederitett, hanem nyugod
tan dugta be fejét egy bokor árnyékának a hüsóbe s 
ott tovább legyezkedett. Ekkor botomat dobtam feléje, 
de az mellette esett le, a nélkül, hogy találta volna,

a bak meg még azt sem modta rá, hogy: „papucs".
No ez már mégis csak valami — gondoltam ma

gamban — s csendesen oda sompolyogtam s mielőtt 
még észrevehetett volna, már a liátulsó lába markom
ban volt. Most már ugrott volna, de hát hiába, nem az 
a legény voltam én, a ki ne birt volna egy őzbakkal 
megbirkózni, bár megfékezése elég munkát adott és a 
forróságban csak úgy csurgóit rólam az izzadság.

Már a hogy lesz úgy lesz, gondoltam, azért mégis csak 
bészállitom élve az erdögondnoksághoz s húztam magam
mal a csökönyösködő vadat. Jó szerencsémre ott nem 
messze találtam egy szántogató embert s az ettől 
kapott zsineggel gúzsba kötöttem a bakot s nyakamba 
vettem, nem minden baj nélkül, mert e közben agan
csával úgy fültövön vágott, hogy nyomában kiserkent 
a vérem.

Keserves fáradság és izzadtság árán végre sike
rült vállalkozásom s letéve zsákmányomat, megtettem 
a jelentést Kr a u s e  Géza m. kir. főerdész urnái, ki 
jelentésemet a legnagyobb csodálkozással hallgatta
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alaphoz egyes vásárlók, vállalkozók, bérlők s 
mások járulnak, oly annyira csekély, hogy ezt 
szívesen és minden zúgolódás nélkül meg is két
szereznék, tudva azt, hogy ez által több száz er- 
dőőri gyermek nevelésének lesznek előmozdítói, 

Az államkincstári szolgálatban valamely 
csekélyebb réndellenességnél az altisztet elül- 
járója rendbírsággal sújtja s a csekély javadal
mazásából elvont eme összeg az erdőtisztek gyer
mekei nevelésének javára esik, kénytelen tehát 
más, magánál módosabb emberek gyermekeinek 
nevelését elősegíteni az, ki szegény sorsában 
saját gyermekeit még a legegyszerűbb nevelés
ben sem képes részesíteni.

(Folytatás következik.)

LEVELEZÉS.
Marezali 1897. junius hó 24-ón.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A gadányi volt úrbéresek tulajdonát képező legelő 

terület, melyben a vadászati jogot gróf Széchenyi 
Andor Pál nagybirtokos ur gyakorolja, szomorú ese
mény színhelye volt a napokban. A kérdéses legelő 
területen a községi pásztorok legeltették nyájaikat, 
mely foglalatoskodásuknál természetesen a hűséges 
pásztor kutya nem maradhatott el s ez szemet szúrt a 
nevezett gróf ur erdőőrének, Csillag Györgynek, — ki 
különben az elmúlt évben még konyhakocsis volt s 
azóta vergődött mostani fényes polczára — s Tengerdi 
István csikósnak a kutyáját le akarta lőni. A csikós 
kezével védelmezte hűséges kísérőjét és segítőjét, a 
heves vérü újdonsült erdőőr (?) azonban nem tágított 
s nem törődve a bekövetkezhető szerencsétlenséggel, oda 
lőtt. A lövés dörejét egy fájdalmas felkiáltás követte,

végig, azután pedig leszúrta a bakot s beküldte a 
gödöllői cs. és kir. vadászhivatalhoz.

Hogy a bontásnál sikerült-e süketsége okát meg
találni nem tudom; annyi azonban bizonyos, hogy azóta, 
sok évi gyakorlatom alatt soha hasonlót nem tapasz
taltam, de sem magamnak, sem másnak nem kívánom 
azt a mulatságot, melyet egy eleven őzbaknak forró 
nyári napon három negyed órán át való czepelése 
nyújt. —

Természetes, hogy a kiállóit izgalmakat lecsilla
pítandó, a subiczkos fiókot még nehány szép fehér 
vonással Sándor bátyámnál fölczifráztam.

L ö r i n c z  I s t v á n
m. kir. erdöőr.

a csikósé,__kinek jobb karját találta a lövés, mig a 
kutyának semmi baja sem esett s épp bőrrel elmenekült.

A súlyosan sérültet behozták a marezali közkor- 
házba gyógykezelés végett, azonban ennek derék és 
jeles főorvosa Fülöp István nyomban kijelentette, hogy 
itt nincs más segítség, mint az ősszeroncsolt kézfőt 
levágni. -

Azt mondja a példabeszéd, hogy a szerencsétlen
ség ritkán jár magában s az ebben rejlő igazság most 
is fényesen bebizonyult. A sérültnek bátyja, Tengerdi 
György ki testvérén igaz szeretettel csüggött, annyira 
szivére vette azt, hogy öcscse örökös nyomorék marad, 
hogy rosszul lett s szédülni kezdett. Rosszullétének 
elejét veendő, a közeli kúthoz ment s annak vedréből 
inni akart, a szédülés azonban annyira erőt vett rajta, 
hogy bele szédült a kútba s a mély vizben életét vesz
tette. —

A szegény ember iránt, kit mindenki mint derék, 
becsületes embert tisztelt és becsült, általános volt a 
részvét. Halálát fiatal özvegye siratja, kivel csak hat 
hét óta élt boldog házasságban.

Csillag erdőőr nem hogy segítségre lett volna az 
általa okozott szerencsélenségben, hanem onnan meg
szökött. A csendőrség megtette ellene a följelentést; a 
bünpör eredményét annak idején közölni fogom.

Egyúttal néhány kérdéssel bátorkodom alkalmat
lankodni, melyekre a választ megadni kérem. Kér
déseim a következők:

1. Szabad-e nekünk, körerdőőröknek a kezelésünkre 
bízott erdőterületen a kártékony vadakat pusztítani, 
bár ki bérelje is ott a vadászatot, van-e erre törvény 
és melyik az?

2. Jogosítva vagyunk-e a magán birtokon átjárni, 
hogy a hivatalos körutainkon utunkat megrövidítsük?

3. Szabad-e és milyen helyen fegyverünket hasz
nálni ?

A szives válasz mielőbbi megadását kéri
igaz hive 

B a k a  J á n o s  
körerdöör.

Kérdéseire, mint közerdeküekre magán levél 
helyett itt válaszolunk, hogy abból esetleg mások is 
okulhassanak:

1. A vadászatról szóló 1883 évi XX. t. ez. 13. §-a 
igy hangzik:

„A ragadozó vagy kártékony állatokat, úgymint: 
medvét, farkast, rókát, hiuzt. vadmacskát, nyestet, vad
disznót, borzot, tengeri nyulat, hörcsögöt, ürgét, görényt, 
menyétet, nyustot, vidrát s a j á t  t e r ü l e t é n  a bir
tokos bármikor elpusztíthatja azon esetben is, ha  a 
v a d á s z a t  b é r b e  vo l na  a dva ;  ha azonban a pusz
títást v a d á s z a t i l a g  hajlókkal, vagy bárminemű 
vadászebekkel akarja végbevinni, erre ez esetben a 
b é r l ő  b e l e e g y e z é s é t  tartozik kieszközölni.*

Nyilvánvaló ebből, hogy a vadászat utján való 
pusztítást csak a bérlő engedélyével eszközölhetik.
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2. Magán birtokon át járni csak a tulajdonos be
leegyezésével szabad; kivételt képez, ha az azon 
keresztül vezető ut a közforgalomnak át van adva s 
igy közutnak tekintendő.

3. Az erdőőr fegyverének vadászatra való 
hásználatáról a fegyveradóról és a vadászati adóról 
szóló 1883 évi XXIII. t. ez. 5. és 6 §-ai intézkednek.

5. §. A fegyveradó alól kivétetnek:
g. az erdőőröknek fegyverei azon esetben, ha 

ezen egyének az 1879. XXXI. t  ez. 37 §. — Horvát- 
Szlavonországokban az ott érvényben levő törvényben 
— megszabott minőség alapján lettek megesketve.

6. §. A vadászati adó ^alól kivétetnek:
e. a hatóságilag fölesketett erdőtisztek, erdőőrök 

és a kir. erdőfelügyelőség személyzete.
Az ezen szakasz b., c., d„ e. pontjai alatti sze

mélyek (tehát az erdőőrök is. Szerk.), azon vadászte
rületen, melyen alkalmazva vannak, vadászatra is 
használható fegyvert csak a vadászterület tulajdono
sának, illetőleg bérlőjének engedelme mellett hasz
nálhatnak, és csak a vadászati törvény korlátái között 
vadászhatnak, más vadászterületeken azonban a va
dászatot még a vadászati törvény korlátái között is 
csak a vadászati adó lefizetése mellett gyakorolhatják. 
Az ezen §-ban megállapított adómentesség igazolásául 
szolgál az e. pont alatt említett egyéneknél az eskü- 
bizonyítvány eredetije vagy hiteles másolata.

A s z e r k e s z t ő .

Berkesz 1897. Július 5, 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az országos viharok a mi vidékünket sem kerül

ték el s folyó hó 2-án olyan istenítélet volt nálunk, 
minőre még a legöregebb emberek sem emlékeznek. 
A jelzett napon már korán reggel torlódtak a felhők 
az égboltra: villám villámot, dörgés dörgést követett, 
így tartott ez egészen délután 2 óráig, mikor a vihar, 
illetőleg jéghullás teljes erejével kitört.

Éppen akkor voltam indulóban hogy a gazdaság
nál szükséges dolgaimat végezzem s még jó szerencse, 
hogy még alig 50 lépésnyire voltam lakásomtól mikor 
a vihar kitört s igy még idejekorán menekülhettem 
vissza s biztos helyről nézhettem végig a dühöngő zi
vatart. A jéghullás pontos megfigyelésem szerint 19 
perczig tartott; a jég először tisztán, később esővel 
vegyesen hullott; az egyes jégdarabok galambtojás 
nagyságnál nem voltak kisebbek, de voltak tyúktojás 
nagyságúak is.

Jó szerencse még, hogy a jég nem volt nagyon 
sürü, mert különben mindent elpusztitott volna, mit 
útjában ér; igy is óriási pusztítást okozott a szőlőkben, 
búzában, rozsban; a mi uradalmunkban 35 hold nagyon 
szép dohányültetést egészen tönkre vert. Biztosítva az 
egészen nem volt semmi s igy a kár rendkívül nagy.

3 2 5

Egy szegény öreg anyókát kertben kapta a vihar, 
a mint éppen paréjt szedett s egy jégdarabb úgy fején 
ütötte, hogy menten összerogyott s elöntötte a vér. A 
jajveszékelésére oda siető emberek mentették meg a 
további bajtól.

Teljes tisztelettel B i r ó L aj o s.

Különfélék.
Szőlőki vitelünk érdekében. Az „ Országos 

szőlőtelepitő szövetkezet" megtette az első lépéseket 
arra nézve, hogy Magyarország ez évi csemegeszőlő 
termése az orosz- és németországi piaczokon helyez
tessék el. Sőt kilátás van arra, hogy a szállításra al
kalmas borszőlő fajok p. u. Bakar, Mézesfehér, Dinka 
stb. is, — mint csemegeszőlő — lesznek értékesít
hetők. A szőlőkészleteket a legelső rangú orosz- és 
németországi ezégek veendik át. A szőlőért nálunk is
meretlen magasságú árak fognak kifizetettni. A kötések 
a szövetkezet és a külföldi ezégek közt a legközelebbi 
időben valószínűleg már létre jönnek. Azon szőlőter
melők, kiknek szállításra képes szőlőfajokból termésük 
mutatkozik, készleteiket az „Országos szőlőtelepitő 
szövetkezet" -nél Budapest VI., Nagymező-utcza 12. be
jelenthetik.

Egy pásztoriul látomása. Dautova bácsmegyeí 
községben a múltkor lélekszakadva rohant be egy paraszt
gyerek a mezőről, s fünek-fának hiresztelte, hogy neki 
odakünn megjelent Szűz Mária A  falu népe különösen az 
öreg asszonyok, azóta seregestől tódul arra a helyre 
imádkozni, sőt mióta a dolog híre elterjedt, a vidékről 
is százával jönnek a zarándokok. A  parasztim által meg
jelölt helyet földiszitik virággal, gyertyákat égetnek s 
utóbbi időben annyira elszaporodtak a látagatók, hogy a 
faluban állandóan valóságos vásár van.

Az óriáskígyó, m int lakó. Párisból a leg
különösebb helyi hírek egyikét jelenti egy távirat. A 
Santier-utka egyik bérházában a házmester természeti 
ritkaságnak is beillő passzióval volt felruházva Nem szerette 
a boritalt, a pipában sem tellett gyönyörűsége, az asszonyok 
sem kellettek neki; e helyett tartott magának egy boa 
constrictort, melyet tudja Isten hol szerzett. Az óriáskígyó 
szelíd, jónevelésü állat volt és soha sem feledkezett meg 
arról, hogy ő nem marhatja meg azt, a ki a kebelén 
melengeti, abból az egyszerű okból, hogy nem fér el 
senkinek a kebelén. Inkább óriás volt, mint kígyó és 
szépen meghúzódott a padlásszobában, a hol a házmester 
tartogatta. Minap azonban nagyon elunta magát és az az 
ötlete támadt, hogy kimászik a tetőre, Lenn az után óriási 
csődület keletkezett és leste, mikor esik le a boa con- 
strictor az aszfaltra. Nem eset le, de vissza sem ment. 
Nem tudtak vele mit csinálni. Végre a városi tűzoltóságot 
rendelték ki, a mely azután addig fecskendezte az óriás 
kígyót, mígnem ez megunván a tust, végre is maga 
jószántából visszamászott a padlásszobába.
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Az udvarias postamester. Az Azizona Kicker 
utolsó számában ezeket írja: Postafőnökünk Azizónában 
gyönyörűséget talált abban, hogy mindenkinek, a ki 
megkérte, lenyalta levélybélyegeit. Reformjaink közt 
az első e kórság megszüntetésére irányult. Fél tuczat 
czédulát nyomattunk s az utczákon fölragasztottuk, 
ilyen lölirással: Itt nem nyalatik. És bármennyire ha
ragudjék is ránk a közönség e miatt, mi nem tágítunk. 
A mikor a múlt kedden este a postamestert helyesitve, 
a pénztárnál ültünk, egy uj - mexikói rabló jött, két 
levelet és négy bélyeget dobott elénk, azt kiáltva, hogy 
nyaljuk meg a bélyegeket. Szemének szikrázásából 
gyanítottuk, hogy puskáját fogja előrántani, de meg
előztük őt, és mi előtt mukkanhatott volna, több lövést 
bocsátottunk tomporába. Kezdetben kissé csalódottnak 
s meglepettnek látszott, de később, dicséretére legyen 
mondva, fölismerte a helyzetet s udvariasan vissza
vonult. Mindenkivel tudatjuk egyébként, hogy mint 
postamesterek, igen udvariasak vagyunk, de bélyeget 
senkinek a kedvéért sem nyalunk.

Nők az alkotmányban. Az örök nőiesség 
nemesítő hatása, melyet a nők szavazatijogának hívei 
oly sokszor hangoztatnak, gyönyörűen nyilvánult minap 
Kansas amerikai állam Jamestown városában. Ott ne
hány hónap előtt a nők választották az összes városi 
hivatalnokokat. Minap azt követelték a hivatalnokoktól, 
hogy oszlassanak föl egy korcsmát a város végén. A 
hivatalnokok nem teljesítették a kérelmüket. A nők 
erre nagy csapatba verődtek, fejszét ragadtak, megtá
madták a korcsmát s bosszúból izzé-porrá zúztak benne 
mindent.

Gyilkos méhek. A minap különös eset történt 
a württembergi Ellingen község határán. Az ország
úton lóhalálában vágtatott egy kocsi, a melyen egy 
czigány ült feleségével és egy gyermekével A meg
bokrosodott lovak főltartóztatlanul röpítették a kocsit 
Ulm felé s az emberek, a kik mellett elszágultak a 
habzó állatok, meg sem kisérlették, hogy föltartóztas
sák őket. A szerencsétlen párák fölött hatalmas méhraj 
röpült versenyt s ez volt az oka, a miért megvadultak. 
Mérges csípésük nyomán kiserkedt a vér a lovak testén. 
A kocsiban ülők jajveszékelése hallatszott, ügy látszott, 
hogy nem lehet megmenteni a czigányesaládot, mert 
a kocsi minden pillanatban darabokra zúzódhatott a 
sziklákkal szegélyzett utón. A véletlen azonban segített 
a bajon: Az egyik ló a méhek csípésétől megdöglött 
s összeeset a regenstadti magaslaton, a mire a másik 
ló is térdre bukott s csakhamar kiadta a páráját. A 
méhraj egy közeli gyümölcsfára telepedett. E közben 
még két czigányesalád érkezett kocsikon a veszedelem 
helyére s magával vitte a kárvallottakat.

Nagyapa öngyilkossága. Ebed községben 
Krakó Nikodem nyolczvan esztendős földműves egye
dül maradt a háznál négy esztendős unokájával. A 
nagyapó vidáman töltötte az időt a kis fiúval, egyszerre

csak behívta a kamarába, hogy majd ott játszik vele. 
A kamarában pedig az aggastyán elővette a kötelet s 
azzal felakasztotta magát. Az unoka még nevetett a 
dolognak s azt hitte, hogy a nagyapó hintálni akarja 
magát. Az öreg paraszt pedig néhány perez alatt ki
szenvedett unokája szemeláttára.

Katasztrófa a tengeren. Konstantinápolyból 
telegráfozzák: Junius harmincadikén nagy hajószerencsét
lenség történt a konstantinápolyi kikötőben. A  Reinbeck 
nevű német gőzös, a mely nagy sebességgel ment a 
kikötőből a nyílt tengerre, összeütközött a Berthilde 
hamburgi mentőhajóval. Az összeütközés oly erővel 
történt, hogy a Reinbeck nagy léket kapott s néhány 
perez alatt elsülyedt. Az utasok mind a tengerbe vesztek 
s a hajó személyzetéből, a mely húsz emberből állott, 
mindössze csak a kapitány, a másodkormányos, négy 
tengerész és egy fütő menekült meg. Az utasok név
jegyzéke is eltűnt a habokban s ezért még nem tudták 
megállapítani a vizbefultaknak sem a számát,, sem a nevét.

Állat az emberben. Berlinből Írják, hogy egy 
Nink nevű elzüilött, részeges munkás azon való dühében, 
hogy tizenhatéves leánya bántalmazásai elől elmenekült 
hazulról, másik lányát, a tizenötéves Hanit az emeletről 
az utcára dobta, azután utána lőtt. A  szerencsétlen lány 
halva terült el a kövezeten. Az embertelen apa többi 
gyermekeinek szemeláttára követte el a gyilkosságot. A 
rendőrség letartóztatta.

Elrabolt gyermekek. Erzsébetfalva környékén 
a csendőrség két kis gyermeket keres, a kiket kóborló- 
czigányok ragadtak el édes anyjuk szeme láttára. Az: 
asszony szegény fővárosi nyomdai munkás felesége s férje 
távoilétében is elég gonddal vigyázott alig hat éves 
gyermekeire, a kik közül az egyik leány, a másik 
fiúgyermek. Pár nap előtt dél felé a gyermekek a falu végén 
levő ház előtt játszadoztak Az udvarról látta őket az 
édesanyjuké nyugodtan foglalatoskodott tovább a ház körül. 
Egyszerre csak a gubacsi erdő felé halad két kocsiból álló 
czigánykaraván. Az egyik kocsiról leszáll egy czigány- 
asszony, hirtelen ölébe veszi a két gyermeket s bedobja 
őket a kocsiba. A  gyermekek anyja látta ezt a jelenetet 
s rémülten, nagy sikoltozással szaladt a czigányok után. 
Ezek azonban a gubacsi erdőbe hajtattak s itt a szánalomra 
méltó anya nem tudta őket elérni, A  csendőrség most a 
főváros szomszédságában tanyázó öszsesezigánykaravánokat 
kutatja, de a mai napig nem tudta visszaadni a szegény 
anyának elrabolt gyermekeit.

Egy asszony hőstette. A  Fogaras melletti Ilény 
községben a minap nagy szerencsétlenséget hárított el 
bátorságával egy oláh asszony. Szép verőfényes délután 
volt s egész sereg falubeli gyerek jött vendégségbe két 
kis fiához. A  gyerekek vígan játszadoztak a ház széles 
udvarán. Egyszerre nagy sikoltozás hallatszott s a ház 
asszonya rémülve látta, hogy az udvarra egy veszett 
kutya szabadult be s éppen az ő két gyermekét támadta
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meg. A többiek ijedten lapultak a ház falához, meg a 
kerítéshez. Azonnal segítségére rohant vérző, sikoltozó 
gyermekeinek. A  kutya, a mint őt megpillantotta, 
nekiugrott s az egyik ujja hegyét leharapta. A  szerencsétlen 
asszony akkor sem vesztette el a fejét s látva hogy az 
eb, ha meg nem fékezik, a többi gyermekeket is megmarja, 
összeszedte minden erejét és fülön ragadva a dühös 
állatot fölemelte s addig tartotta a vértől patakzó kezével 
a levegőben, mig a segélykiáltására összefutott parasztság 
doronggal, vasvillával a kutyát agyon nem verte. Csak 
ekkor rogyott össze aléltan a hős asszony. Csakhamar 
föllocsolták s most már két gyermekével együtt útban van 
Budapestre, a Pasteur-intézetbe, hol ingyen fogják gyó
gyítani. — A  rettentő eset hatása alatt az< egész fogarasi 
járásban zár alá vették a kutyákat, mert egy idő óta 
nagyon sok ott mindenfelé a veszett eb.

Pályázatok.
181/1897. sz. — A máramarosmegyei szigeti 

erdőgondnoksághoz tartozó 21. számú erdőőri védkerület 
(Felső-Apsa székhelylyel), melyhez a közép-apsai 
közbirtokossági erdők tartoznak, üresedésbe jővén, 
arra ezennel pályázat nyittatik.

Évi fizetés 240 frt.
Pályázni kívánók felhivatnak, hogy az erdőtör

vény (1879. évi XXXI t. ez.) 37. §-ában előirt képesí
tést igazoló okiratokkal felszerelt kérvényeiket alól- 
irotthoz 1897. évi julius hó 17-éig nyújtsák be. Az állás 
választás utján fog betöltetni. A választás folyó évi

‘julius hó 18. napján |d. e. 10 órakor Közép-Apsán fog 
megtartani. A hivatalos nyelven kívül a románul is 
tudók előnyben részesülnek.

M.-Sziget. 1897. junius 26.
Lázár László, H. Anderkó Ábel,

gk. esperes, mint a köz- erdőgondnok,
birtokosság elnöke.

Kínálat.
A következő vadászkutyák eladók.
1. Egy német faj sötét-barna vizsla szuka, erő

teljes, szép külsővel, atyja Wotan (Bertha-Greif Nidung) 
anyja Lilly (Juno Treff-Morell-Hoppenrade) ára 35 frt.

2. Egy hat hónapos barna kan vizsla, ára 20 frt.
3. Egy rozsdabarna szinü másfél éves tacskó, 

ára 15 frt.
Bővebb felvilágosítás kapható: „Vadásziakban* 

posta Szabad-Báránd, Sopron megye, a hová a szives 
tudakozódások czimezendők.

Szerkesztői üzenetek.
Völgyesi urnák. A kincstári erdészeli altisztek igenis szintén 

bélyegmentes kérvényen kérhetik a kedvezményes vasúti jegyet. 
Ilyen irányban döntött a pénzügyi közigatási bíróság. A dönt
vény számát sajnálatunkra most nem közölhetjük, de legközelebb 
utána nézünk. Kincstári erdészeti altisztek árvái legjobban 
helyezhetők el a zólyom - lipcsei fluárvaházban, vagy a borsodi 
(miskolezi) leányárvaházban. A kérvények fölszereléséről leg
közelebb bővebben fogunk írni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

Majdnem

P P -  8 0 0 0  F O R IN T  - p q
lesz díjtalanul kiosztva

*- L 3Í3 T “
kiahóhivatala által. A díjkiosztáson, valamint a kiadóhi
vatal által nyújtandó tisztességes és jövedelmező mellék- 
kereseten (biztos állásra való kilátással) részt vehet min
denki (nő vagy férfi) ki a következő talány megfejtést be

küldi,

A s Zeren cseabát Rakse géde.

A ki ezen talányt meg tudja helyesen fejteni, az 
küldje a megfejtést és 35 krt postabólyegben a pontos 
czimével „A LÉT“ kiadóhivatalának,

BUDAPEST, V.

M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rendkívül érdekes 
díszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül

8 o s z t á l y b a n ,  1 5 0 0  fő j u t a l o m  
majdnem

8 0 0 0  f o r i n t  ö s s z é r t é k b e n
köztük jutalmak: 1000, 800. 750, 500, 300, 250, 200, 150, 100 
koroná s. i. t. értékben lesz kiosztva olykép, hogy bárki 
is mind a 8 osztályon részt vehet s igy 8 legelső főjuta
lomra is tehet szert. A közelebbi felvilágosítás valamint a 
jutatmazottak névsora és czimé „ALét“-ben lesz közzétéve.

A „REFORM-TANMÓD VEZETŐSÉGE,8 hogy a maga 
nemében páratlan a pedagóphisiológiai szaktekintélyek 
által elismert psychó- és phisiólógiai következetességen 
alapuló tanfolyamain (levél szerint is) résztvevők között 
(nő vagy férfi) több mint

15000 KORONA
dijakat oszt ki oly czélból, hogy ezen tanmódot — amely 
mindenek előtt a tanulni óhajtót megtanítja tanulni, s egy
ben ennek emlékezőtehetségét a tökély legmagasabb fokára 
emelni törekszik, s csakis akkor kezd a tulajdonképeni 
tantárgy tanításhoz, ha a tanuló emlékezőtehetsége az il
lető tantárgy felfpghatására kellően előkészítetett, — min
denütt ismeretessé tegye, adja a következő dijtalányt.

A g Yakor lat itt Ud A s 
N. n. N. n. N. n. N. n. N. n. k ire

h. Asz nos
A ki ezen talányt helyesen meg tudja fejteni, küldje 

azt és 40 kr. postabólyeget a pontos czimével a REFORM- 
TANMÓD „23“ VEZETŐSÉGÉHEZ,

B u d a p e s t ,  v á c z i  k ö r ú t  74. 
M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rennkivül érdekes 
díszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül 

3 osztályban 1500 föjutalom — több mint 15000 korona 
összértékben köztük 1000, 800, 750, 500, 300, 250, 200, 150, 
100 korona s. i. t. értőkben lesz kiosztva, olykép, hogy 
bárki is mind 8 osztályon vehet részt s igy 8 legelső fő
jutalomra is tehet szert. Közelebbi felvilágitások valamint 
a jutalmazottak névsora és czime más helyen lesz közölve.
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RÉSZLETFIZETÉSRE

"Képes árísgyzék hémanivó. iáaijések pontossá mizkSz'dlíebiek. **
'*«■■■ 111,11,11 im ''n n  ’jo w iH sa M B m a a ia a m m

s

a

m

SS»5S?ÖgWSWES»5̂ 8P! '♦I

M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal bekiildve.

A nagyméltóságu földmivelesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

ozés'Ci.xxls. TjLjolo.g megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

= = --------- - =  P O L G Á R I
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektői, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni -*̂ 81
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó esász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerinm szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



I. évfolyam . Szászsebes, 1897. Ju liu s 20. 42-ik szám.

ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
P61 é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z . "
(Folytatás.)

Minden embernek kell hogy a legfőbb 
törekvése az legyen, hogy magának arra az 
időre, midőn a magas kor, az élet viharai 
által okozott különféle nyavalyák, betegségek 
alakját meggörnyesztik, midőn a test elveszti 
régi rngékonyságát és a sok fáradozás után 
pihenőre vágyik, ha már nem is kényelmes, 
de legalább szerény megélhetést biztosítson; 
kötelessége e mellett még családja jövőjéről 
s megélhetéséről is gondoskodni.

Mindkettőt legegyszerűbb lenne elérni va

gyongyűjtés által, mint a hogy a kis hangya 
összegyűjti élelmét arra az időre, midőn azt 
naponkint beszerezni az időjárás viszontagságai 
már többé nem engedik.

Könnyű a hangyának gyűjteni, mikor ked
vező időben mindennapi keresete szükségletét 
többszörösen meghaladja, tessék ezt azonban 
megkísérlem ott, hol a kereset a mindennapi 
kennyérre és ruházkodásra sem elegendő. — 
Tessék bárkinek megpróbálni az igaz utón való 
meggazdagodást az erdőőri pályán és annak 
jövedelméből!

Az erdészeti szak teendői oly annyira sok
oldalúak , hogy az abban foglalatoskodónak 
minden idejét igénybe veszik s igy gondolnia 
sem lehet arra, hogy hasznot és jövedelmet

T -A -J R -O S Ö ja ..
------ +0>-------

Veszedemes kaesázás.
A vadászat tagadhatlanul egyike a legszebb és 

legnemesebb mulatságoknak s olyan szenvedély, mely
nek ha egyszer az ember rabja lett, nem bir tőle többé 
szabadulni. Már magában véve az, hogy a vadász telt 
tüdővel szívhatja a szabad természet üde levegőjét s a 
nem ritkán fáradságos járás-kelés által testi ereje ed
ződik, olyan jó oldala a vadászatnak, melyet tőle el
vitatni nem lehet. Kedves lehet kivált a vadászat annak, 
ki azt teljes joggal, félelem nélkül, szabadon gyakorol
hatja, bár a szenvedély mélysége talán még sokkalta 
nagyobb azoknál, kik a vadászatot titokban, lopva 
kénytelenek űzni, mit legjobban bizonyít az, hogy az 
orvvadászok nagy részét nem is annyira a vadászatból 
nyert haszon sarkalja az öntudatos bűnösségre, mint 
inkább a vágy szenvedélyüket kielégíthetni, pedig hát 
jól tudják, hogy minden lépésüknél a tettenérés és az

ezt követő büntetés veszélyének vannak kitéve, sőt 
hogy gyakran életük vagy legalább testi épségük is 
koczkán forog.

A vadászok az emberi természet és hajlamok 
különfélesége szerint a vadászat különféle nemei között 
válogatni szeretnek s alig van olyan, ki mindegyiket 
egyforma szenvedéllyel űzné. Az egyik az apró vadat 
megveti s csak a nemes szarvast, vagy erdeink királyát, a 
medvét tartja magához méltónak, a másik a foglyászást, 
kacsázást vagy a szalonkázást elébe helyezi minden 
más vadászatnak.

Én magam, bár a vadászat különféle nemeiben 
volt már részem, mindenek fölött a kacsázást kedvel
tem meg s alig várom a tavasznak azt a napját, melyen 
vizeink jege kienged, hogy helyet adjon a különféle 
vizi vadak ezreinek. Az a nap, melyen az első kacsa 
megérkezésének hírét veszem, valóságos ünnepszámba 
megy nálam s vágyaim netovábját vélem elérni, mikor 
ezt az első vendéget szerencsésen lepuffanthatom.

Ne gondolja azonban senki, hogy a kacsázás
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hajtó más foglalkozást is űzzön s igy tisztán 
az az után nyert javadalmazásra van utalva.

A tisztviselők és altisztek jövőjéről ilyen 
körülmények között csak megfelelő nyugdij 
biztosításával lehet gondoskodni s gondoskodik 
is erről az államkincstár, ha nem is valami bő
kezűen, de mégis úgy, a hogy. Az alkalmazott
nak ennél 10 hosszú éven át kell szolgálnia, 
hogy magának a legcsekélyebb nyugdijat biz
tosítsa s igy majd egy évtizeden át kell re
megnie, hogy valamely nyavalya, vagy testi 
fogyatkozás munka- és keresetképtelenné teszi 
s ekkor nem marad egyéb számára a koldus
botnál. A nyugdij emelkedésének a fokozatai 
a tizes rendszeren alapulnak, mely szerint 10, 
20, 30 és 40 éves szolgálat után élvezett fize
tésének negyedét, felét, harmadát, végül pedig 
egész készpénz fizetését kapja nyugdij fejében.

A jobb javadalmazásu, magasabb rangfo
kozatok oly annyira gyérek, hogy azokat év
tizedeken át teljesített buzgó szolgálat után is 
az altiszteknek alig négy-öt százaléka éri el s 
igy nagyon természetes, hogy azok legtöbbje 
nyugalomba is az alantas fokozatok valamelyi
kéből vonul s abba a viszás helyzetbe jut, 
hogy annak a fizetésnek, mely még a különféle 
mellékjavadalmak mellett is alig volt elegendő 
a megélhetésre, bizonyos hányadából kell meg
élnie akkor, midőn az elgyöngült testi szervezet

jobb minőségű, táplálóbb eleséget kíván, midőn 
jelentkeznek az agg korral járó különféle nya
valyák és betegségek, melyek költséges gyógy
kezelést igényelnek.

Itt még meg kell emlékeznünk ama szeren
csétlen özvegyekről, kiket gyakran a szolgálat 
közben ért baleset, az ott szerzett betegség foszt 
meg kenyérkeresőiktől, ők maguk pedig az ön
maguk és a többnyire számos apró gyermekük 
részére s tán éppen ezek miatt élelmüket meg
keresni képtelenek. Megkapják ugyan maguk 
részére a férjük által élvezett kézpénzfizetés egy 
harmadát s a gyermekek részére is bizonyos korig 
havi 1 frt 50 kr. nevelési járulékot. Ily módon 
kap azután egy IV-ed osztályú ra. kir, erdőőr öz
vegye évi 80 frt nyugbért, az ugyanolyan osztályú 
faraktárőré pedig nem egészen 67 forintot; tessék 
neki abból meg is élni és a becsület ösvényén is 
megmaradni, mert ha ezen nem marad meg, még 
azt a csekély nyugbért is elveszti.

Mit mondjunk azonban a gyermekek neve
lési járulékáról? Mit tegyenek ezzel a napi öt 
krajezárnak megfelelő összeggel? Vegyenek 
azon az éhező gyermekeknek kenyeret, vagy 
ruházzák föl belőle mezítelen testüket? Fizes
sék az orvost, a gyógyszert, az iskolapénzt s 
szerezzenek be tankönyveket és Íróeszközöket?

„Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket!"
Bizon sokkal jobb lenne az ilyen szeren-

valami kényelmes dolog és semmiféle veszéllyel nem 
jár; az ember gyakran ennél is olyan könnyen ott 
hagyhatja a fogát, mint akár csak a medvevadászaton; 
ezt saját tapasztalásomból állíthatom, mert ime nem 
régen, az idei tavasz első napjaiban magamat is ha
sonló veszély környékezett. Az eset nekem nem volt 
mulatságos, de másoknak talán az lesz, igy hát elmon
dom úgy, a mint megtörtént.

Ha emlékezetem nem csal, április első napjainak 
valamelyikén történt, hogy egy községbeli ember azzal 
az örvendetes hírrel állított be szerény lakásomba, 
hogy a határbelí tó tükrén több vadkacsa úszkál. A 
falubeliek ismerték már kacsázó szenvedélyemet s 
s boldog volt az, ki nekem hasonló jelentéssel örömet 
okozott. Elhatároztam, hogy nem tétovázom soká, ha
nem már a legközelebbi napon kimegyek személyes 
meggyőződést szerzendő az örvedetes valóságról.

Megérkeztek már a halászok is a tóra, melynek 
terjedelme 28—30 kát. hold s éppen a határ közepe 
táján fekszik. Hal bőségét eléggé jelemzi az, hogy a

halászok évente 10—15 métermázsa különféle halat 
szállítanak belőle egyes nagyobb városok piaczaira.

Szép verőfónyes tavaszi nap volt kirándulásom 
napja s a délutáni nap elég meleg sugarakat boccsátott 
alá. Elhatároztam, hogy a vadászathoz igénybe veszem 
a halászok segítségét s miután megfelelő minőségű és 
mennyiségű tölténnyel láttam el magamat, vig kedéllyel 
és a legszebb reményekkel ballagtam a lakásomtól 
mintegy 20 percznyi távolságra fekvő tóhoz. A délelőtti 
teljes szélcsend után délután egy kis szél kezdett fuj- 
dogálni s mig a tóhoz kiértem, meglehetősen megerő
södött s bár a hullámzó vizen bajosabb a kacsázás, ez 
nem hátráltatott szándékom kivitelében.

Délutáni 3 óra lehetett, midőn a szép tóhoz ki
értem s nagy örömömre mindjárt megláttam, hogy kö
zepe táján több kacsa vígan lubiczkol a szép tiszta 
vízben. A tó vize a szél által fölkavarva háborgott 
ugyan egy kissé, de hát ez nem volt olyan nagy baj, 
hogy engem visszariasztott volna.

Két halász éppen az elébb érkezett vissza a
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csétlen árvákra, ha oda mehetnének az Úrhoz, 
a honnan nincs többé visszatérés, de „a hol 
nem esznek, nem isznak, nem ruházkodnak, 
hanem élnek mint az angyalok/ szóval jobb 
reájuk nézve a halál, mely megváltja őket az 
Ínségtől s kiragadja a siralom eme völgyéből!

Az az állapot azonban, melyben a kincstári 
alkalmazottak ezen a téren vannak, még para
dicsominak és irigyelésre méltónak mondható. 
Mit mondjunk azonban az ezeken kívül az erdé
szetnél alkalmazott többi altisztekről, kiknek 
számát minden nagyítás nélkül bátran tehetjük 
20—25 ezerre?

Hány magán uradalomnál vannak olyan 
rendezett állapotok, hogy annak alkalmazottjai 
munkaképtelenségük esetére, vagy pedig el
halálozásuk után családjaik bár csak a legcse
kélyebb mértékben is biztosítva lennének a 
nyomor, a koldusbot ellen ? Szégyenkezve bár, 
de őszintén be kell vallanunk, hogy az ilyen 
magán uradalom hazánkban még mindig fehér 
holló számba megy, sőt még a fundetionális bir
tokok, a hitbizományok sem igen képeznek ki
vételt.

Az alkalmazott, ki ifjúságát, mondhatni 
egész életét hivatásának áldozta, ebben testi 
egészségét megrongálta, tönkre tette, midőn már 
a szolgálat teljesítésére többé nem képes, oda 
vettetik a nyomornak, nélkülözésnek, mint a

halászatról s a halak kirakodásával foglalatoskodtak. 
Kérésemre szívesen oda Ígérték csónakjukat és segít
ségüket s mondhatom, elég türelmetlenül töltöttem el 
azt a fél órát, míg munkájukkal elkészültek, bár a 
halász zsákmány szemlélése elég élvezetet nyújtott. 
Igen, de mi volt ez nekem a kacsázás élvezetéhez 
képest!

Végre elkészültek s én egyikükkel beszáltam a 
hosszú de keskeny lélekvesztőbe, mely csak arra lát
szott elkészítve lenni, hogy azok terhét elbírhassa.

Csónakunk csendesen himbálózva siklott tova a 
fodros hullámokon s én alig vártam a pillanatot, mikor 
oda visz az első kacsa közelébe s én azt puskacsővem 
hegyére vehetem és eldicsekedhetem, hogy ime még 
is és megint csak én lőttem az elsőt. Már jó ideje ka
nyarogtunk ide-oda, minden eredmény nélkül; a kacsák 
nagyon óvatosak voltak s már a lőtávolon kívül föl
rebbentek s a magasba emelkedve, fejünk fölött kó
vályogtak. Beláttam, hogy a viz színén való lövésből 
semmi sem lesz s meg kell próbálnom a rőptiben való

hogy a kifacsart czitrom héját kilökik a szemét
domb tetejére, mint olyan valamit, minek már 
többé hasznát úgy sem lehet venni.

(Folytatás következik.)

Biztosítsuk fiaink jövőjét.
Minden szülőnek első és legfőbb kötelessége, 

hogy gyermekeinek jövőjéről tőle telhetőleg gondos
kodjék és azt annyira, a mennyire biztosítsa s ne dobja 
ki a magával még tehetetlen, a világban és annak 
folyásában járatlan ifjút az emberiség árjába, mely 
könnyen magával sodorhatja, hanem adjon neki leg
alább annyit, hogy pályája nehézségeivel legalább 
az első pillanatokban megküzdhessen. Boldog az, ki 
földi javakkal meg van áldva s ezek megtartásával, 
sőt szaporításával biztosítja gyermekeit, aránytalanul 
boldog ahoz képest, ki ezt véres verejtéke árán kény
telen megtenni. A mai kor figyelme mindenre kiterjed 
s igy ezt a dolgot sem hagyhatta érintetlenül, hanem 
fenkölt szellemű, sőt koronás emberek gondos
kodtak módokról, melyek segélyével még a legsze
gényebb sorsú is csekély áldozatok árán s állásához 
és vagyoni viszonyaihoz mérten gyermeke jövőjéről 
gondoskodhatik. Ezek a különféle biztositó intézetek s 
ezek között bizonyára az első és legelőkelőbb helyet 
foglalja el az „Első Biztositó Intézet Katonai Szolgálat 
Esetére”.

Az intézet reális volta és szolid alapjára nézve 
legtöbb biztosítékot nyújthat az, hogy védnökségét Ő 
csász. és kir. Fensége József főherczeg kegyeskedett 
elvállalni s hogy ez nem közönséges részvénytársaság, 
mely pénzügyi hullámzásoknak, bukásnak kitéve lenne,

lövéssel. A csónak egyik végében a halász ült, a 
másikban magam s ugyancsak csöndesen kellett visel
kednünk, hogy a szűk alkotmány föl ne billenjen.

A mint lassacskán halladunk előre, egyszerre 
szárnyak suhogását hallom a fejem fölött s a mint 
fölpillantok, látom sebes röptében a négy gyönyörű tőke 
ruczát. Vadász szenvedélyem egyszerre elragadott s 
minden mást feledve fölugrottam s czélba véve az 
elsőt, megnyomtam a ravaszt.

A lövés eldördült, de eredményét már nem láttam, 
mert ugyanabban a pillanatban nagy locscsanással zu
hantam bele a három öles vízbe a megbillent csolnakon 
elvesztve az egyensúlyomat.

Az első pillanat rémületét csak az képzelheti el, 
ki már maga is volt hasonló veszélyes helyzetben; én 
magam veszve hittem magamat. Még talán szerencse 
volt, hogy esés közben jobb lábam feje a csónak szélébe 
akadt s igy annál fogva lógtam fejjel lefelé a vízbe. 
Puskámat — mint az igazi jó vadászhoz illik, görcsösen 
szorítottam markomba s még a halálban sem akartam
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hanem kölcsönösségen alapulván, a résztvevők részére 
teljes biztosítékot nyújt.

Nem szándékunk és nem is hivatásunk bármi
féle biztositó társaságnak reklámot csinálni, hanem 
igenis íöladatunk a jóra és hasznosra rámutatni s ol
vasóink figyelmét arra fölhivni, igy csak arra szorít
kozunk, hogy a társaság „tervezetét® teljes szövegében 
közöljük, egyúttal kijelentvén, hogy az érdeklődőknek 
további fölvilágositással bármikor szívesen szolgálunk.

A tervezet szövege a következő:
T e r v e z e t .

Az „Első Biztosi tó Intézet Katonai Szolgálat 
Esetére® a szülőknek s gyámoknak lehetővé óhajtja 
tenni azt, hogy a tényleges katonai szolgálat költsé
geinek fedezése, vagy — be nem soroztatás esetén, — 
a tanulmányok befejezése, esetleg valamely polgári 
életpálya megalapithatása czéljából serdülő fiaiknak, 
illetve gyámoltjaiknak aránylag csekély díjfizetés mellett 
segélyösszegeket biztosítsanak, a melyek vagy egyszeri 
tőkék alakjában, vagy pedig kívánatra — a besorozott 
ifjak számára — mint havi járadékok folyósitandók.

A hazafias czél, melyet az „Első Biztositó Intézet 
Katonai Szolgálat Esetére® követ, legfelsőbb helyen a 
legnagyobb helyeslésre és a leghathatósabb támogatásra 
talált s ennek következtében Ő csász. és kir. Fensége 
József főherczeg az intézet védnökségét legkegyelme
sebben elfogadni méltóztatott.

Minden gondos szülő újszülött fiacskájának egy 
korona 16 fillér havi díjért 400 korona tőkét biztosíthat. 
Ezen összeg a hadsereg-, honvédség- vagy a haditen
gerészethez leendő bevonulás napján, azaz azon évi 
október havának 1-jén fizettetik ki, a melyben a biz
tosított ifjú 21-ik évét betölti, — esetleg, ha a katonai

attól megválni. A szegény halásznak nagy fáradságba 
került, mig kényelmetlen helyzetemből kiszabadított és 
a csónakba beemelt, mert ez mindig újabb fölbillenés- 
nek volt kitéve. Végre sikerült a dolog s én meg
könnyebbülten s szivem mélyéből adtam hálát az egek 
Urának, hogy a már biztosnak vélt haláltól megmene
kültem.

Egészen szárazon még sem menekültem, mert 
mig a csurom vízzé lett ruhámban haza vergődtem, 
úgy áthültem, hogy vagy két hétig megnyomtam az 
ágyat, ezüst zsebórám pedig lánczostul a tóba veszett. 
Ezen kívül zsebnaptáram s a benne volt fontosabb 
irományaim teljesen eláztak s ugyan úgy járt 18 töl
tényem is.

Szenvedéseim közepette eszembe jutott a vízben 
fuldokló ember, a ki — midőn kihúzták — megmen
téinek megfogadta, hogy addig nem megy vízbe, mig 
előbb meg nem tanul úszni s magam is fogadást tettem, 
hogy fogok jövőben is kacsázni, de csak — szárazon.

B í r ó  L á s z l ó ,  gazdasági segédtiszt.

szolgálatra alkalmatlannak találtatnék, legkésőbb azon 
év október 1-én, melyben a 24-dik évét eléri.

Ha valamely besorozott ifjú atyja annak idején 
azt kívánja, hogy fiának az egyszeri tőke helyett a 
tényleges szolgálat ideje alatt bizonyos járadék folyó- 
sittassék, úgy a biztosítottnak, ha mint egyéves önkén
tes szolgál, 34 koronát, ha pedig három évre lön beso
rozva, 11 korona 88 fillér fog havonkint járadék ezi- 
mén kiutalványoztatni.

E példából eléggé kiviláglik, hogy szerényebb 
sorsuak is igen csekély áldozatok árán — naponkint 
nem egészen 4 fillér — igen lényeges támogatásban 
részesíthetik fiaikat arra az időre, midőn hazájukkal 
szemben legnehezebb kötelességüknek, a hadkötelezett
ségnek eleget kell tenniök, illetve akkorra, a midőn 
azoknak önálló polgári pályát kell választaniok.

Az „Első Biztositó Intézet Katonai Szolgálat 
Esetére Ő es. és kir. Fensége József főherczeg véd
nöksége alatt® biztosítási feltételei a lehető legszabad- 
elvüebbek.

A biztosítottnak a biztosított esemény beállta 
előtti halála esetén a befizetett dijak minden levonás 
nélkül azonnal visszafizettetnek.

A szerződésszerű dijak lefizetésére az intézet 
mindenkor két havi időt engedélyez tagjainak s meg
engedi továbbá azt is, hogy a törölt kötvények ujonnani 
érvényesítését a fél 6 hó alatt kérhesse.

Minthogy nincs mindenki abban a helyzetben, 
hogy évek hosszú során előre elvállalja az állandó díj
fizetési kötelezettséget, minden tagnak jogában áll, 
hogy legalább három évi dijfizetés után, bármely ok
ból, további fizetéseit bdszüntesse. A tag ez esetben 
díjmentes kötvényt kap a biztosított összeg annyi 
részéről, a hány évi dij lön az eredetileg megállapí
tott részletekből befizetve; ha pl. egy atya 5 éves fia 
javára 2000 korona tőkét biztosit és 4 évi dijfizetés 
után nincs többé abban a helyzetben, hogy díjfizetéseit 
folytathassa, úgy eredeti kötvénye kicseréltetik egy 
500 koronáról szóló díjmentes kötvény ellenében, mint
hogy a kikötött 16 év helyett csak 4 évig fizette a 
dijakat.

Ezenfeiül arra a kötvényre, mely legalább már 
3 évig van hatályban, a teljesített befizetések 50%-a, 
erejéig kölcsön vehető fel.

Az „Első Biztositó Intézet Katonai Szolgálat Ese
tére 0 cs. és kir. Fensége József főherczeg védnöksége 
alatt® egész tiszta nyereségét tagjainak javára fordítja.

A tiszta nyereség 60 százaléka az osztalékalapba 
folyik. Ez osztalékalapban az összes biztosítottak a 
számukra biztosított tőkék arányában részesülnek.

Az egyes osztalékok, — hányadok összegyűjtve, 
a biztosított tőkékkel egyidejűleg fizettetnek ki a ta
goknak.

A tiszta nyereség 20 százaléka az alapszabályok
ban meghatározott biztosítéki alapok összegyűlte után 
a tiszteletkeli tagok adományaiból alkotott:
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r o k k a n t a k  a l a p j  a 
javára forditattik.

Ez alapból első sorban az intézetnek háborúban 
megsebesült vagy egyáltalán rokkantakká vált egykori 
biztosítottjai, valamint az intézet volt tagjainak özvegyei 
és árvái beigazolt szükség esetében időleges vagy ál
landó segélyösszegekben részesittetnek.

Az imént felsorolt előnyök, a melyeket az „Első 
Biztositó Intézet Katonai Szolgálat Esetére" tagjainak 
nyújt, bizonyára csak arra indíthatják a szülőket, kiknek 
fiúgyermekeik vannak, hogy azok javára az intézet tag
jainak sorába lépjenek.

Miután a gondos szülő még akkor is, ha azon 
kellemes helyzetben van, hogy fiát a katonai szolgálat 
idejére, vagy be nem soroztatás esetén a polgári élet
pálya megalapítására sajátjából támogathatja, úgy az 
egyik, mint a másik esetben igen jelentékeny anyagi 
áldozatokat kénytelen hozni, ennélfogva ajánlatosnak 
mutatkozik oly összegeket biztosítani, a melyek nagyob
bak azon segélyezésnél, a melyeket az ifjaknak véd- 
kötelezettségük idejére szántak.

Minthogy a biztosított összeg magának az atyának 
vagy gyámnak kezeihez fizettetik ki, fennmarad részére 
a szabad rnndelkezés joga a felvett tőke felett.

Megemlítendő még, hogy az intézetnek a közgyű
lésen üléssel és szavazattal biró disz- és rendes tagjai 
által gyakorolt önkormányzat a vezetőség egész tevé
kenységének legkitűnőbb ellenőrzésére nyújt módot.

A részjegy tőke a tartalék- és egyéb alapok ki
zárólag a legbiztosabb, elsőrendű értékpapírokba fek- 
tettetnek.

Teljes joggal elvárhatjuk tehát, hogy intézetünk 
előnyeiben számosán fognak részt venni s pedig annál 
is inkább, mert ez az első hazai intézet, a mely a ka
tonai szolgálat esetére való biztosítást felkarolta.

Az i g a z g a t ó s á g .

LEVELEZÉS.
Erdöháza, 1897. junius hó 8-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Egy ritkaságszámba menő hírrel akarom ez úttal 

meglepni az „Erdészeti Újság* igen tisztelt olvasóit, 
melyre tudom, hogy sokan azt fogják mondani, hogy 
az nem egyéb előre átgondolt vadászfüllentésnél, mert 
mi tűrés, tagadás, már mi vadász emberek nem igen 
szeretünk hitelt adni egymás elbeszélésének, jól tudván 
azt, hogy vadásznak csak minden századik szava igaz, 
sőt gyakran már olyanok is beszélnek vadász kalan
dokról, kiknek soha sem volt puska a kezükben, de 
hát ez egyszer félre teszem magam is a megszokott 
tóditást s kinyilatkoztatom, hogy az. a mit itt elmon
dok, szorul szóra igaz.

Az eseményszámba menő eset, melyet elmondandó 
vagyok, oly annyira határos a lehetetlenséggel, 
hogy magam sem hinném el, ha nem ismerném vadász
társamnak — ki azt nekem elbeszélte — igazelmü- 
ségét és teljes szavahihetőségét.

Vadásztársam az esetet következőkép beszélte 
el: A nagyméltóságu gróf Erdődy Ferencz ur monyo- 
rókeréki uradalmában folyó évi junius hó 5-én kisétált 
az elbeszélő Thyr János uradalmi vadász a mezőre, 
hogy a netalán ott kószáló kóbor ebek és macskák ga
rázdálkodásától megmentse a kis süldő nyulacskákat. 
A mint a „Csonkás* nevű erdő szélén bandukol, a 
szemei egyszerre egy előtte álló, itt eddig ismeretlen 
csoda állaton akadnak meg. Sokáig tűnődött magában, 
hogy mi lehet az, kutya-e, vagy őz? Alakja inkább őzre 
emlékeztetett.

Óvatosan lopódzva előre, sikerült neki a különös 
jelenséget megközeliteni vagy 90 lépésnyire s ekkor 
majd kővé meredt bámultában, midőn a csodállatban 
egy hatalmas zergére ismert. Hamarosan rá akart pus
kázni, de ekkor vette észre, hogy töltényei mind csak 
4-es söréttel vannak megtöltve. Égett ugyan a vágytól, 
hogy rá lőj jön, de a józan gondolkozás végre is észre 
térítette s belátta, hogy ilyen apró göbecscsel olyan 
nagy távolságról nem tehet benne kárt s legföllebb el
riasztja, igy hát boszusan vetette vállára fegyverét s 
igyekezett a vadat közelebbre becserkészni, mely vál
lalkozása azonban csütörtököt mondott, mert a zerge 
mihamar megneszelte s hatalmas ugrásokkal bemenekült 
a közeli rozs vetésbe.

A vadász erre gyors léptekkel igyekezett a közeli 
faluba, hogy tapasztalatát az uradalom intézőjével 
közölhesse, útját azonban csakhamar megtakarította, 
mert az intéző úrral csakhamar szemközt találkozott.

Elmondván a látottakkat, az intéző ur nyomban 
egy pár golyós töltényt nyomott fegyverébe s a luczerna 
kaszálással foglalatoskodó béreseket hajtőkul kiren
delvén, ő maga a vadászszal egyetemben az ellenkező 
oldalt elállotta.

A hajtás annak rendje és módja szerint megin
dult, de — sajnos — nem vezetett eredményre, mert 
a zerge, miután az egyik hajtót majdnem föllökte, 
visszavágott a hajtők vonalán s a szomszédos területre 
menekült. Este többen kimentünk lesre, de a szökevény 
bizony nem jelenkezett.

Hogy mikép kerülhetett ez a ritka állat Vasvár
megyébe, hol eddig soha sem fordult meg, ez sehogy 
sem fér a fejembe, pedig leírása után másnak képzelni 
sem lehet, mint zergének, mert hátrahajlott kampói, 
alig 10 cm. hosszú farka s hosszú szőrrel benőtt lábai 
csak erre engednek kövekeztettni.

Vadász üdvözlettel maradok igaz hive
Ma c h a y  Pál .
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BUBI

M E G JE L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
h.ó 11-én kelt m agas intézkedésével,

czógünli újólag megDlzatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

r r ? = =  POLGÁRI RITHÁIS:
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
pp"0 Óvakodjék m indenki oly czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLUM  é s  T A R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
Ó csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t egmann  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z / '
(Folytatás.)

így lesznek százan és százan koldusokká 
és földönfutókká olyanok, kik egész életüket 
becsülettel szentelték a közjónak s hazájuk jó
létének előmozdításán fáradoztak.

A ki az életet ismeri nem csak hallo
másból, hanem saját tapasztalatából is, nem 
fogja mondhatni, hogy nincs igazunk, hogy az, 
a mit fölpanaszolunk, csak túlzás és rémké
peket festünk ott, hol tulajdonképen panaszra 
nincs ok, sőt inkább készséggel fogja elismerni, 
hogy mind az, a mit itt leirtunk, csak halvány 
váza a szomorú valónak.

Azt, hogy ezen az állapoton segíteni kell, 
hogy ez örökké nem tarthat igy, mindenki kész 
elismerni, csak a kezdett nehézségeivel, a se
gítség módozatainak kieszelésével megküzdeni 
senki sem akar. Nehéz dolog is az napjaink
ban, mikor a létfentartásra irányított minden 
legcsekélyebb mozgalomban a szocziálizmus és 
anarkizmus csiráit látja az elfogult világ, pedig 
hát az élet és lét fentartásának ösztöne benne 
van még a legparányibb csúszó-mászó férgecs- 
kében is és az emberben ne legyen meg?

Egy nagyon szép mesét olvastunk iskolás 
korunkban a fürjről és családjáról, melynek 
kedélyes otthona, dúsan terített asztala volt a 
szép buzavetésben s ott teljes megelégedéssel, 
boldogan éldegélt. Egyszer, midőn a fürjanya

TÁRCZA.
------ -K*------

H ázassági szerződés.
Az irás mestersége az, mely kiemeli a tudóját 

az ismeretlenség homályából s elhordja nevét a 
Kárpátoktól Adriáig, vagy talán még tovább is és igy 
némi büszkeséggel is eltöltheti a hir és dicsőség a 
tolinak ügyes forgatóját; egyebet úgy sem igen hoz a 
konyhára.

Sokan irigylik az iró sorsát, abban a balhiedelem
ben élvén, hogy az csak jó és kellemes lehet, mert 
hát a kinek rosszul megy a dolga, nem ér az rá, hogy 
mindenféle — hol okos, hol ostoba — dolgokat össze
firkáljon, no meg az éhség sem gyötörheti valami erő
sen, mert hiszen tudva lévő, hogy üres gyomorral 
ritkán szokás dolgozni s ha már muszáj, olyan erősza- 
szakolt munka az csak, mint mikor valaki a tököt viz 
alá akarja nyomni úgy, hogy az azután ott is marad
jon. Bizon csak kiugrik az mindig a viz színére.

Az olvasó ismert Írójánál mindig nagy tudomá
nyosságot tételez föl s ha bármi búja, bánatja akad, 
siet az ö tudását tanácsadásért kéréssel fölkeresni, 
így azután kap az iró olyan körmönfont, fogas kérdé
seket, hogy ugyancsak ember legyen a talpán, ha azokra 
meg akar felelni.

Jó magam is, mikor az irás mesterségére adtam 
magamat, mint a gyermek az uj játékszernek, úgy 
örültem a dicsőségnek, mely majdan homlokomat övezni 
fogja. Nem gondoltam meg, hogy a rózsának tövisei is 
vannak.

írói pályámnak még csak a kezdetén vagyok s 
már is sokak előtt tudós hírében állok s alig győzöm 
a sok levelet bontogatni és végig olvasni, melyek mind
egyikében kérnek valamire az én tisztelőim. — Egyik 
betegségében kéri tanácsomat, másik arra kér, hogy 
hajnövesztő, vagy hajfestő szert ajánljak neki, s ugyan
csak össze kell szednem magamat, hogy mindegyiket 
kielégíthessem és tudós hírem csorbát ne szenvedjen.

A minap csúful cserben hagyott a tudományom
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haza tért fiókáihoz, ezek megriadva beszélték 
el neki, hogy künn járt a vetés gazdája a fiai
val s azt mondta nekik, hogy ime érett már a 
búza, le kell azt aratni, menjenek hát el a 
rokonokhoz s hívják el őket segítségül. Az 
anya megnyugtatta őket: ne féljenek, még 
nincs baj, mig a rokonokat hívják segítségül. 
Másnap megint panaszkodtak a kicsinyek, hogy 
immár a szomszédokhoz küldte fiait a gazda, 
de a tapasztalt öreg erre is csak azt mondta, 
hogy nincs baj; harmadnap azonban azt mondta 
a gazda fiainak: ime, hívtuk a rokonokat, szom
szédokat segítségül, nem jöttek; nincs mit 
másokra tovább várnunk, holnap reggel magunk 
fogunk hozzá a dologhoz. „No már most mene
küljünk s keressünk más tanyát" — szólt az 
öreg fürj — mert mikor az ember nem a mások, 
de a saját erejére támaszkodik, akkor keresztül 
is viszi azt, a mit akar! “

íme egy kis madárka tanít meg minket 
arra, hogy mit kell tennünk, ő gyújtja meg a 
szövétneket, mely után biztosan haladhatunk.

Segíts magadon s az Isten is megsegít!
Az erdészeti altisztek zöme, belátva azt, 

hogy legnagyobb része a testületnek saját ere
jére van utalva, nem akarja tovább is tétlenül 
nézni a dolog mostani folyását s azon van, hogy 
sorsán tőle telhetőleg javítson, hogy jövőjéről 
ahogy-ugy gondoskodjék.

s a bennem bizó olvasóm csizmadiát fogott. — Azt 
kérdezte ugyanis tőlem, hogy mikép gyógyítsa meg a 
feleségét, a kinek nincs egyéb baja mint hogy a bába 
a nyelvét nagyon alá metszette. Én jó uram Istenem! 
hát nem mindegyik asszony olyan? hát nincs nekem 
magamnak is feleségem ? Hiszen tudvalevő dolog, hogy 
mikor az asszony egyszer meghal, a nyelvét úgy kell 
külön agyonütni, mert az még akkor is mozog, mint a 
kígyó farka. Itt bizon nem használ egyéb mint a birka 
türelem.

Most meg újra bajba jöttem, mert ime a posta a 
következő levelet hozta nekem:

„Tisztelt Sebes-Szász u r! Bocsánat, hogy nagy 
szorongattatásomban Önhöz fordulok tanácsért, de 
hát Önnél okosabb embert nem ismerek (no ugyan 
gyöngén vagy eleresztve, szegény barátom). Nagy 
bajban vagyok, mert hát a minap kineveztek a . . .  i 
kerületbe IV. oszt. m. kir. erdőőrré, az pedig olyan 
hely, a hol nem csak hogy ember, de még talán 
madár sem jár s igy nehogy halálra unjam magamat,

Erre nézve megtörtént az első lépés 1895 
évi pü’os pünkösd napján, midőn az ország min
den vidékéről száz és száz megbízó nevében 
küldöttek jelentek meg az ország szivében, 
Budapest fő- és székvárosban, hogy egyrészt a 
tapasztalt sérelmeket és hiányokat föltárják, 
másrészt pedig azok orvoslásának módozatairól 
tanácskozzanak.

Hosszú és beható tanácskozás után hatá- 
határozatba ment, hogy egy „Erdészeti altiszti 
országos segélyegylet" létesittessék, mely fel
ölelné kebelébe az összes erdészeti alkalmazot
takat minden kivétel nélkül, eme elhatározásánál 
abból indulva ki, hogy az ilyen egyesületnek 
nem lehet hivatása csak bizonyos ágazataira 
az erdészetnek kiterjeszkedni, hanem annak ál
talánosnak kell lenni s kiterjeszteni védő szár
nyait mind azok fölött, kik bár különböző uta
kon és eszközökkel, de ugyanazt a nemes czélt 
és törekvéseket szolgálják s kiveszik részüket a 
haza javára irányult szent küzdelemből.

Az igy megalakítandó segélyegylet hivatása 
és czélja a nyomban összeállított alapszabályok
ban nyert kifejezést, a midőn alapelvül ki
mondva lett, hogy az erkölcsi támogatáson 
kívül tagjait bizonyos esetekben anyagilag is 
segélyezni fogja, sőt már ekkor jeleztetett a 
szüksége egy nyugdij intézet fölállításának 
olyan erdészeti alkalmazottak részére, kiknek

no meg hogy legyen, a ki főzzön és a gúnyámat 
mossa, kénytelen vagyok megnősülni. Ez ugyan még 
nem lenne baj, (biz az elég nagy baj, majd meg
tudod te azt később, fiatal barátom!) de nagy gondot 
ád a házassági szerződésnek az összeállítása, mert 
megvallom az igazat, hogy a kopár területbe be 
tudom ültetni a csemetéket, de nem a szerződésbe 
a paragráfusokat. Kérem, legyen olyan jó, segítsen 
ki bajomból s fogalmazza meg nekem a szerződést. 
Háládatosságból az élső hízóból, a mit állásomban 
szerzek, majd küldök egy szép sonkát. (No végem 
van, ha én előbb sonkát nem ehetek!) Tájékozásul 
megjegyzem, hogy a jegyesem neve Gyászos Erzsé
bet (megálj csak ! lesz az még gyászosabb is !). Mély 
tisztelettel vagyok alázatos szolgája Tölgyes Péter
IV. oszt. m. kir. erdőőr.

íme itt a levél egész terjedelmében, a magamé 
csak az a pár gondolat benne, mely az olvasáskor 
átvillant agyamon.

Mit tegyek már most? A dolog, a mit tőlem
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szolgálati viszonyuk ilyet a sors mostohasága 
folytán nem biztosit. Ezen kívül hivatva leen- 
dett az egylet a tagok vagy ezek családtagjai 
elhalálozásakor a temetési költségek födözésére 
bizonyos összeget kifizetni, nem különben be
igazolt hosszabb és nagyobb költséggel járó be
tegségeknél tagjait segélyezni.

Ugyanekkor megemlékeztek a tanácskozók 
az erdészeti alkalmazottak gyermekeinek neve
lésénél tapasztalt viszás állapotokról s szóba 
került a módozatok keresése az akadályok elhá
rítására, illetőleg arra nézve, hogy az erdészeti 
altiszti és hason minőségű alkalmazottak gyer
mekeinek nevelését segélyező alap megterem
tessék, mely ha nem azonnal, de idővel, midőn 
megerősödnék, bizonyára meghozná áldásos 
gyümölcseit.

íme, ezek az eszmék vezérelték a Buda
pesten 1895 év pünkösd ünnepén a közjó ér
dekében összegyűlt önzetlen, minden jóért lel
kesedő erdészeti altiszteket, kik valamennyien 
abban a meggyőződésben éltek, hogy önfelál
dozásuk által általános elismerést nyerendnek 
osztályrészül s a nemes eszmék keresztül vite
lében sietnek majd gyönge erejüket támogatni 
azok, kik erre társadalmi állásukból kifolyólag 
hivatva vannak.

Nem úgy történt. A beterjesztett alapsza
bályok éppen ott találtak legnagyobb ellenzésre,

hol azok támogatása leginkább lett volna vár
ható, minek szomorú következménye az lett, 
a mi a gyöngék sorsa szokott lenni: az alap
szabályokat a magas belügyministerium nem 
hagyta jóvá s igy egyelőre — bár reméljük, 
hogy csak rövid időre — útját vágta annak, 
hogy azok, kiken más arra hivatott segíteni 
nem akar, önmagukon saját erejükből segít
senek.

Csakugyan jellemző ez a mai kor szelle
mére ! A társadalom minden rétege forrongásban 
van, mindenki igyekezik jólétét, jövőjét minden 
tőle kitelhető módon, biztosítani, bár készséggel 
elismerjük, hogy nem mindegyik tiszta és meg
engedhető módon sőt vannak olyanok is, kik ok
talan túlzással készek az egész társadalmi rendet 
fölforgatni, hogy azután a zavarosban halászva, 
maguknak talán meg sem érdemelt, túlságos 
kedvezményeket biztosítsanak. Szóval a búza 
közé konkoly is vegyült.

De vájjon a gazda a konkolyos búzáját a 
szemétdombra fogja vetni, vagy pedig a bányász 
a göröngyei együtt az igaz gyöngyöt is el
dobja?

Bizonyára az okos gazda el fogja válasz
tani a búzáját a konkolytól, az óvatos bányász 
pedig föltöri a rögöt s kiválasztja belőle magának 
a drágakövet s mindkettő örvendeni fog, hogy 
terményét megtisztíthatta a salaktól.

kívánnak, nehéz, sok gondot és fáradságot igénylő, de | 
utóvégre csak egy ember van a világon, ki nálamnál ; 
okosabb embert nem ösmer és én annyira háládatlan 
legyek, hogy még ennek az egynek se teljesítsem 
kérését? Nem, az nem lehetséges, már akár hogy is, 
de annak kedviben kell járnom. Megcsináltam hát a 
szerződés tervezetét s miután az közérdekű, ide ikta
tom, hogy szükség esetén mások is hasznát vehessék.

A saját bölcs fölfogásom szerint a szerződésnek 
körülbelül ilyennek kell lenni:

S z e r z ő d é s .
Mely megköttetett 189 . év Szent Mihály hava 

29-én, Szent Mihály napján egy részről Tölgyes Péter
IV. osztályú m. kir. erdőör, másrészt ennek jegyese: 
Gyászos Erzsébet közt az általuk és köztük kötendő 
házasság tárgyában, a mint következik:

1. Én Tölgyes Péter feleségül és hitvestársul 
veszem jegyesem Gyászos Erzsébetet és annak hol
tomig való hűséget Ígérek (kivéve a csemetekertek j 
gyomlálásának az időszakát, mert ekkor nagy a kisértés); |

soha őt elhagyni nem fogom, sem jó, sem rósz na
pokban (mely utóbbiak azonban számban sokkalta 
nagyobbak lesznek) őt eltartani és ruházni, jövőjéről 
halálom esetére tőlem is telhetőleg gondoskodni köteles
ségemnek ösmerendem s minden igyekezetem oda fog 
irányulni, hogy csak mint I. oszt. főerdőőr haljak meg, 
hogy igy részére nagyobb nyugdijat biztosítsak. Ennek 
ellenében tőle viszont a következőket kívánom meg:

a) Szeretete és hűségén kívül (melyeknek még 
az erdősítés alkalmával sem szabad megszakittatni, 
mikor a gyakornok urak a konyha körül settenkednek) 
hozzon a házamhoz minél nagyobb vagyont és minél 
kisebb nyelvet; ruházattal legalább első előléptetésemig 
el legyen látva, mert addig újra nem telik.

b) A főzés tudományában legyen annyira jártas, 
hogy kevésből, vagy semmiből is tisztességes ebédet 
tudjon főzni s ne essék mindjárt kétségbe, ha az éles
kamara üres.

c) Lakásom minden emberi laktól 60 kilométer
nyire feküdvén szükséges, hogy ne betegeskedjék s ne
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Az erdészeti alkalmazottak mozgalmát 
minden hivalkodás nélkül, fölemelt fővel, nyilt 
homlokkal sorozhatjuk az igaz gyöngyök közé 
s keressük az ügyes és szakértő bányászt, ki 
annak értékét fölismerni s hasznosan fölhasz
nálni tudja. Mert gonosz szolga az, ki a reá 
bizott talentumot elássa, a helyett, hogy azt 
gyarapítani igyekeznék, vagy oda adná a pénz
váltók kezébe, hogy a visszaérkező gazda ha
szonnal vehesse fői a pénzét.

(F o ly ta tá s  k ö v e tk e z ik .)

LEVELEZÉS.
Borgó-Prund, 1897. julius hó 18-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
A borgó - völgyi m. kir. erdészeti altisztek folyó 

hó 11-én a borgó-prundi állami és román alapítványi 
elemi iskolákba járó szegény sorsú gyermekek felse
gélyezésére zártkörű tánczvigalmat rendeztek.

A rendező altisztek a jelzett napon délutáni két 
órakor egyenruhában, lobogó alatt s a rákoczi induló 
lelkesítő hangjai mellett vonultak Waehsmann Albert 
gyógyszerész ur közeli kertjébe.

A tánczra elkészített tér nemzeti szinü lobogókkal, 
fenyő és nyír gályákká! volt erre az alkalomra feldí
szítve, a felálitott diszkapu „Isten hozott“ felirattal 
ékeskedett. Az érkező s mondhatni igen szép számban 
összesereglett vendégeket a rendező altisztek fogadták. 
Az ünnepélyre Borgó - Prundnak jóformán egész intel- 
ligencziája eljött.

kívánjon rögtön orvost, bábát, patikaszert; gyermekágy
ban való fekvésre legföllebb 3—4 nap engedélyezhető.

d) Körmeit köteles lesz minden héten gondosan 
levágni, mert az erdőőri állás legfőbb föltétele a jó 
látás és igy bármi olyat, mi ezt veszélyeztetheti, házá
ban meg nem tűrhet, a tésztasodrófa fa soha másra, 
mint tészta nyújtásra fői nen használható.

e) Egyéb segítség híján ruháimat ő lesz köteles 
gondozni, tisztán tartani, porolásuk azonban csak le
vetett állapotban és szögre akasztva engedhető meg.

2. Én Gyászos Erzsébet nőül megyek Tölgyes 
Péter jegyesemhez s az általa az 1. pontban tett föl
tételeket elfogadom ugyan, de csak részben és felté
telesen. Az a) pont alattinál kikötöm, hogy szeme min
dig inkább a csemetéken, mint a gyomlálókon járjon. 
Vízért, vagy egyébért mindig csak a legvénebb gyom- 
lálót szabad elküldeni, mert az ilyen a legkevesebbet 
mulaszt a munkánál; ha csupán fiatal leányok lenné
nek foglalkoztatva, az elküldöttet férjemnek követni 
nem szabad, mert a többi fölügyelet nélkül nem dol

A jó zene hangjai mellett a fiatalság csakhamar 
tánczra perdült, no mozgásba jött némely öregebb csont 
is. A kertben estig folyt a vig mulatozás, hogy azután 
folytatása legyen a román alapítványi iskola termében. 
Az iskolaterem is ünnepi diszbe öltözött s alig bírta 
befogadni a sok résztvevőt; itt a táncz világos kivir- 
radtig tartott s csak a késő reggeli napsugár oszlatta 
szét a jó kedvű társaságot.

Waehsmann gyógyszerész ur és a román alapít
ványi iskola gondnoksága az említett helyiségeket a 
jótékony czélra való tekintettel díjtalanul bocsátották 
a rendezők rendelkezésére, miért is úgy nekik, vala
mint mindazoknak, kik az ünnepély fényéhez és sike
réhez részben megjelenésükkel, részben pedig felülfi- 
zetésekkel is hozzájárulni szívesek voltak, a rendezőség 
ezen az utón is hálás köszönetét fejezi ki.

Az összes bevétel 83 frt 25 kr, volt s ebből meg
maradt a jótékony czélra 19 frt 80 kr., mely összeg 
rendeltetési helyére adatott.

A bevétel szaporításához felülűzetésekkel járultak: 
Ambrus Dezső 1 frt 50 kr., Benedek Albert 1 frt 50 kr., 
Bartha Árpád 50 kr., Barga Florean 1 frt 50 kr., Be- 
reczky András 1 frt, Csamafáj László 50 kr., Deé Mi
hály 1 frt, Hanganutz Miklós 1 frt 50 kr., Haltrich 
Károly 2 frt, Horváth Károly 1 frt, Horváth Sándor 
1 frt, Dajbukat Emánuel 50 kr., Lehrmann Nr. 50 kr., 
Lunkán János 1 frt 50 kr., Máté Ferencz 2 frt., Nagy 
Sándor 50 kr., Puskás Ferencz 5 frt, Pirczaila Dániel 
1 frt, Sperling Ernő 1 frt, Várna Viktor 1 frt, Visky 
Antal 50 kr., Waehsmann Albert 1 frt, Vokalek Viktor 
1 frt 25 krral.

Jegyeiket megváltották: Almásy Ignácz 1 frt, 
Bedő Dénes 1 frt, Csamos István 1 frt, Chíncsinszky

gozik, férjem pedig szidást kap az erdész úrtól, mit 
pedig hallani nem szeretnék.

Férjemnek meghalni vagy nagyon korán, vagy 
nagyon későn legyen szabad, hogy egyik esetben még 
fiatalon hagyjon hátra s újból férjhez mehessek, másik 
esetben pedig, hogy valamire való pensiót kapjak. Abban 
az esetben, ha az Isten gyermekekkel áldana meg, fér
jemnek kötelessége lesz kiváló figyelmet fordítani a 
nyugdíjtörvény 39 § - ára s minden tőle telhető módon 
oda hatni, hogy netaláni elhalálozása esetén legalább 
három elláttatlan gyermekkel hagyjon hátra, mert csak 
igy számíthatnak a gyermekek nevelési járulékra; czél- 
szerübbb lesz azonban, ha mint hivatásos vadász em
ber minden gólyamadarat elpusztít ott a környéken.

Az erdőből kitett gyermeket haza hozni nem 
szabad s előre kijelentem, hogy minden a ház küszö
bére idegen kezek által letett gyermeket a leghatáro
zottabban visszautasítok.

Fütyköst, vagy sétapálczát, legyen az som vagy 
mogyorófából, a házban nem tűrök; az ilyen fényüzési
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Jakab 1 frt, Handlos József 1 frt, Mandel Imre 2 írt 
Polák Dara 1 frttal.

Benedek Albert m. kir. erdész ur a rendező al
tiszteket 50 üveg kőbányai sörrel vendégelte meg.

A mulatság ilyen sikerültében oroszlánrésze van 
Puskás Ferencz m. kir. főerdész és Benedek Albert m. 
kir. erdész uraknak, kik a rendező altiszteket fárado
zásaikban igazán atyailag támogatták. Legyen nekik 
ezért itt nyilvánosan mindnyájunk köszöneté tolmá
csolva.

Sajnálattal kellett azonban tapasztalnunk, hogy 
az itteni faipar részvénytársaság (báró Popper és 
Hirschler) alkalmazottjai — tisztelet a kivételeknek — 
nagyobbrészt távol tartották magukat. Talán azért, 
mert a jótékonyságot az izraelita iskolára ki nem terjesz
tettük? De hiszen ilyennek létezéséről tudomásunk 
nincs, mert ha lenne, úgy figyelmünket ez semmi esetre 
sem kerülte volna el.

Teljes tisztelettel Egy r endező.

Nagyfiilöpi ordő, 1897. július 20.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az erdőőri szakvizsgát ez előtt négy évvel tettem 

le Debreczen városában s azon II - od osztályzatot 
nyertem, mindazonáltal eme négy év leforgása alatt 
nem jutottam abba a szerencsés helyzetbe, hogy erdé
szeti altiszti szolgálatot teljesíthettem volna, nem azért 
ugyan, hogy ilyet nem nyerhettem volna, mint inkább 
azért, mert az, a melyhez hozzá jutottam, oly nyomo
rúságosán volt díjazva, hogy mellette megélnem nem 
lehetett.

Ilyen körülmények között azután eléggé főtt bele 
a fejem, kivált mikor rá gondoltam a sok fáradozásra

czikkek mindig a házon kívül tarthatók csak. A károm
kodás vastagabb része mindig a munkások között 
hagyandó, a házban csak istenes káromkodásnak van 
helye.

Ez lenne a Tölgyes Péter uram által legokosabb
nak ismert ember által kieszelt szerződés szövege. Ha 
valami lényeges dolog még kimaradt volna, a helyre
igazítást és útmutatást mindig nagyon szívesen veszem 
s megköszönöm, S e b e s - S z á s z .

ADOMÁK.
A betegné l. Az orvos  (fülét a beteg mellére 

mellére téve): Uram, Önnek a szive tájékán sajátszerü 
daganata van; azt mindenáron el kell távolítani.

A bet eg:  Doktor ur, ez a daganat az én pénz- 
tárczám. Kikérem, hogy ezt mindenáron eltávolítsa!

M iért duzzog? — A feleségem duzzog.
— Ugyan miért?
— Most azért duzzog, mert tegnap, a mikor duz

zogott, nem kérdeztem tőle, hogy miért duzzog.

és költségre, melybe kiképzésem és szakbizonyitványom 
került, mert bízón a tanulás, utazgatás mind pénzbe 
került s ime négy év leforgása alatt még csak odáig 
jutottam volt, hogy a saját tulajdonomat képező, 52 
különféle fajú fából és cserjéből álló véderdőmet kellett 
őriznem, melynél azután nem csak tulajdonos, de er
dőtiszt és altiszt is voltam egy személyben. Mindezen 
sok tulajdonságom daczára „Andris bácsi“, a mező 
csősz, vagy jobban mondva mezőőr mégis megvette 
rajtam erdőm őrzési diját. Hiába való volt minden el
lenvetésem, kapaczitálásom, hogy hiszen jobban meg
őrzőm én azt az erdőt, nem engedett az öreg a 48-ból. 
Pedig hát én is lettem volna valami a községben, 
mert hát hegybíró, mezőbiró voltam akkortájt.

Igaz, hogy hat kerülőm között egy sem volt 
olyan buzgó, mint Andris bácsi; meg is kapta jutal
mát buzgóságának, mert rövid idő múlva községi kéz
besítővé választottuk meg, én magam pedig meg lettem 
választva községi képviselőnek, presbyternek és iskolai 
pénztárnoknak s igy rangos ember lettem a faluban s 
vígan élhettem volna napjaimat, de hát én mindezzel 
nem voltam megelégedve, de még Andris bácsi sem 
az ő sorsával. Neki a mező után fájt a szive, én pedig 
a különféle sok hivatalomat szívesen elcseréltem volna 
egyért, — az erdőőriért.

Már-már kétségbe estem s lemondtam a remény
ről, hogy kedvencz pályámra léphessek, midőn egy 
Ízben Széli József uradalmi erdőőr barátomnál egy 
eddig*előttem ismeretlen lapot pillantottam meg, mely
nek a czime „Erdőőr* volt. No iszen kaptam is mohón 
utánna, hogy olvashassam, nem is kérdezve a gazdától, 
hogy szabad-e vagy nem?

A midőn a pályázatokat olvastam, önkénytelenül 
is íölkiáltottam : „Éljen Kossuth Lajos !“ pedig nem is 
azt, hanem az erdészetet akartam éltetni. A lapot 
nyomban elkértem barátomtól és siettem haza, hogy a 
pályázathoz szükséges bizonyítványokat összeszerezzem. 
Pár nap alatt készen voltam s a kérvények elmentek. 
Pár hónapra rá meg is jött a válasz, de sajnos, eluta
sító, azért azonban nem csüggedtem, mert a már most 
előfizetett „Erdőőr* s későbbi utódja, az „Erdészeti 
Ujságban‘-ban megkaptam a szövétneket, melyet veze
tőmül választhattam.

Azontúl még egy párszor pályáztam, mindig e- 
redménytelenül s talán már kétségbe estem volna, ha 
nincs oldalmon szeretett nőmben biztató támaszom, 
vigasztalóm; hat apró gyermekem nem osztozhatott 
aggodalmainkban, mert még mindannyia kicsiny.

Egy napon fáradtan jöttem haza, midőn András 
bácsi sürgős levelet hozott, melynek reám nézve oly 
kellemes tartalma a következő volt:

„Kedves barátom ! Ha szándéka volna állást 
foglalni, a melyre elkészült, rögtön jöjjön vonaton. 
Én egy, a mostani szolgálatomnál jövedelmezőbb 
állásra szerződtem, de ha Ön elfogadja, úgy szívesen
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átadom, mert tudom, hogy Ön ennek megfelel. Évi 
fizetés 270 frt, 9 kát. hold jó föld, 2 kát. hold ka
száló, 8 darab marhatartás, 3 db. kocza évi szapo
rodásával, 20 db. pulyka, 30 db. liba, tyuk, csirke a 
mennyit akar, az erdőkárokból két ötöd jutalék, 
lakás és tűzifa. Négy kerülője lesz; barátja és ta
nulótársa S z a t h m á r y  Sándor I. osztályú erdőőr 
Debreczen.“

Mondanom sem kell, hogy örömmel olvastam a 
sorokat s a legelső vonaton vígan robogtam hű bará
tomhoz.

Az állást megkaptam s most már négy évi türel
mes és kitartó várakozás után jókedvűen teljesítem 
erdőőri szolgálatomat egy 5000 kát. hold területű 
pusztán, melynek egy része futóhomokon telepitett véd
erdőt képez.

így jutottam én egy jó barát utján tisztességes 
álláshoz, mely mellett nyolczadmagammal tisztességesen 
megélhetek. Ugyancsak Szathmáry barátom az előtt 
három hóval egy másik neki jutott állást engedett át 
egy állás nélkül való, de tisztességes és becsületes 
kartársunknak. — Barátom lapunk létezéséről még 
akkor mit sem tudott, de Ígérte, hogy meg fogja ren
delni ; nem tudom, járatja-e már ? (Igen; köszönet az 
ajánlásért! Örvendünk, hogy ilyen derék, önzetlen férfiút 
számíthatunk híveink közé. Szerkesztő.)

Mielőtt levelemet befejezném, hozzád is van egy 
pár szavam, kedves Szathmáry barátom. Fogadd baráti 
és kartársi üdvözletemet s köszönetemet nemeslelkü- 
ségedért. Légy továbbra is útmutatónk a nemesszivtiség 
és becsületesség ösvényén! Áldjon meg az Isten!

Tisztelettel vagyok a szerkesztő urnák
őszinte hive 

B o d ó  L á s z l ó
hatósági erdóvéd.

Különfélék.
K itüntetett főerdőőr. Ő Felsége a király 

Knezsevics Lukács tőerdőőrnek sok évi hű és buzgó 
szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet 
kegyeskedett adományozni.

Éhes farkasok. Szvidnik község környékén, — 
mint Írják — a közeli erdőből előkerülő farkasok való
ságos rémei a környék lakosságának. Már többször 
rátörtek a legelésző nyájakra és nagy pusztítást vitték 
végbe. —

Parasztbecsület. A temesmegyei Kissova köz
ség legszebb aszonyába, Novák Tamásnéba halálosan 
beleszeretett Damaszkin Balázs fiatal oláh fóldmives. 
Az asszony az urát szerette és többször elutasította a 
tolakodó udvarlót. Egyszer a férje távollétében Damasz
kin a Novák-házba ment, de a szép asszony felbőszül
tén ajtót mutatott neki és utána kiáltotta: „Mindent
megmondok az uramnak!“ Úgy is tett. Novák Tamás

szó nélkül levette a falról a vadászpuskáját és leste 
az asszony imádóját. A mikor Damaszkin elhaladt a 
Novákék kertje alatt, a bosszúálló félj kétszer sütötte 
rá fegyverét. Az imádó véresen rogyott össze, a férj 
pedig maga jelentkezett a csendőrségnél.

G yilkos gyerm ekek. Hajmeresztő, borzalmas 
gyilkosság történt Tasson. Két gyerek, a 12 éves Szurok 
István és a 13 éves Szilágyi András, megölték a harmad
féléves Rajtik Jánost, hogy elvehessék tőle azt a kis 
gyermekkocsit, a mivel a kicsike játszadozott. Szurok 
és Szilágyi elvették a kocsit a csecsemőtől s mikor az 
e miatt sírni kezdett, úgy főbe sújtották, hogy az földre 
rogyott. Ekkor több késszurást ejtettek rajta, a nyakán 
és hasán s mikor a kis gyerek még ekkor is életjelt 
adott magáról, megfojtották a szerencsétlen porontyot. 
A fiatal gyilkosok szörnyű tettük elkövetése után be
ásták a hullát egy fa odvába s fűvel betömték az odú 
nyílását, de azért ráakadtak s vallatóra fogták a kis
korú gazokat, a kik egymásra igyekeznek hárítani a 
bűncselekmény terhét. Mindkettőt az államügyészség 
fogházába zárták.

L előtte a testvérét. A szatmármegyei Szakál- 
losfalu községből tragikus eset hírét kapjuk. Tárcza 
Aurél nevű fiatal ember, a ki most tett kitünően érett
ségi vizsgálatot a gimnáziumban, véletlenségből fejbe 
lőtte János öcscsét. A kis fiú élet-halál között van, 
bátyján az elmezavar tünetei kezdenek mutatkozni 
kétségbeesése miatt.

Szerelm i gyilkosság. A  párdányi járásban levő 
Csebza község határában egy asszony- holttestre akadtak, 
a melynek melle meg volt csonkítva, feje pedig levágva 
feküdt a hulla mellett. A  szerencsétlen lányban Strebíng 
kasznár Gizella nevű lányát ismerték föl, a kit Wollner 
Imre gazdatiszt megszöktetett. A  rémes gyilkosság az 
egész vidéken nagy izgatottságot keltett. Wollner 
megszökött.

N ászút akadályokkal. A Temps egyik száma 
rendkívül érdekes és mindenesetre különös nászút tör
ténetét írja le : Tennessee amerikai állam Chattanooga 
kerületében, Hill Cityben minap házasságra lépett Miss 
Cynthia Kenna Mister Wiiliam Robertsonnal. A  jegyes 
pár oltár helyett egy' útra készen álló léghajó kosarában 
térdelt le, hogy az egyházi áldást fölvegye. Alig hangzott 
el a pap ajkán az utolsó szó, mellyel a házasságot meg
kötöttnek jelentette ki, az ifjú férj harsány hangon föl
kiáltott : „Ereszszétek e l !“ s a következő pillanatban a 
léggömb a magasba szökkent, fölrepitve az ifjú házaspárt 
a mélységesen kék égboltozat felé. A  fölszállás pillanatában 
erős szél fújt s a léghajót néhány másodperc?, alatt a 
Tennessee folyó fölé sodorta. Szerencse, hogy odajutottak, 
mert a fiatal asszonyka valamitől megijedt odafönn s 
mintegy száz lábnyi magasságból leugrott a folyóba. Lenn 
csónakos halászok eveztek s mielőtt a vízbe fűlt volna, 
kimentették a megrettent hölgyet. Az ifjú férj e közben 
példátlan hidegvérrel folytatta légi utazását és csak a
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mikor ezer lábnyira emelkedett a léghajó, ugrott a 
felesége után. Ejtő' ernyője segítségével minden baj nélkül 
szépen leereszkedett a földre. Első gondja volt, hogy a 
felesége után kérdezősködjék. Ö nagysága azzal volt el
foglalva, hogy átázott menyasszonyi köntösét más ruhával 
cserélje föl. Egyébként semmi baja sem volt már, úgy, 
hogy nehány perc múlva karöltve távozhattak gyönyörű 
nyári kastélyukba, a hol mosolyogva fogadták az üdvöz
lésükre tolongó ismerőseiket.

Szamóca dicséreti. Égy német doktor írja egy 
berlini újságban, hogy a legegészségesebb gyümölcs a 
szamóca. Azt írja róla, hogy vérszegény embereknél 
különösen áldásos a hatása, úgy hogy ha a szamóca
szezonban minden délelőtt sokat esznek belőle, minden 
más kúra nélkül rövid idő alatt erősebb, egészségesebbek 
lesznek. A  szamócának ez a csodatevő tulajdonsága a 
doktor állítása szerint nagy vastartaImával és igen könnyű 
emészthetőségével magyarázható meg.

Salam oni Ítélet. P’Grady híres ír bíróval 
történt, hogy mikor egy beismerésben levő, súlyos vád
dal terhelt gonosztevő ügyében kellet ítélnie, a védő 
nagy ékesszólással enyhítő körülmény gyanánt a vád
lottnak a börtönben tanúsított jó magaviseletére hivat
kozott. „Maga a lelkész tanúsítja” kiáltott föl pát- 
hoszzal a védő, „hogy védencem a vizsgálati fog
ságban mily épületesen viselkedett”. A biró türelemmel 
hallgatta a védő szavait aztán következőleg Ítélt: 
Minthogy a vádlott a börtönben éppoly mintaszerűen 
viselte magát, mint a mily gyalázatosán azon kivül,

embertársai érdeke pedig azt kívánja, hogy jó maga
viseleté mentül tovább tartson, őt ezennel a törvény 
áltál büncselekedetére kiszabott leghosszabb fogságra 
Ítélem.

M enekülés a tüzhalálból. Rettenetes jelenet 
játszódott le Rómában egy tüzeset alkalmával. A  Via 
Manazá-n kigyult egy ház s bár a tűz meglehetősen 
jelentéktelen volt s a lépcsők egészen szabadok valának. 
a háziúr, egy Ricci nevű ember, ijedtében leugrott a 
második emeletről az utczára. Felesége a nagy rémületben 
követte férje példáját s csecsemővel a karján szintén le
vetette magát az ablakon, mire egymásután a két nagyobb 
gyermek is leugrott az utczára. Mind az öt életvnszélyesen 
megsérült, ngy, hogy attól tartanak: az egész család 
belehal sebeibe.

Kinálat.
A következő vadászkutyák eladók.
1. Egy német faj sötét-barna vizsla szuka, erő

teljes, szép külsővel, atyja Wotan (Bertha-Greif Nidung) 
anyja Lilly (Juno Treff-Morell-Hoppenrade) ára 35 frt.

2. Egy hat hónapos barna kan vizsla, ára 20 frt.
3. Egy rozsdabarna szinü másfél éves tacskó, 

ára 15 frt.
Bővebb felvilágosítás kapható: „Vadásziakban” 

posta Szabad-Báránd, Sopron megye, a hová a szives 
tudakozódások czimezendők.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podliradszky Emil.

Majdnem

iw *  8 0 0 0  F O R IN T
lesz díjtalanul kiosztva

L ÉJ T«
kiahóhivatala által. A díjkiosztáson, valamint a kiadóhi
vatal által nyújtandó tisztességes és jövedelmező mellék- 
kereseten (biztos állásra való kilátással) részt vehet min
denki (nő vagy férfi) ki a következő talány megfejtést be

küldi,

A  s Zeren cseabát Rakse géde.

A ki ezen talányt meg tudja helyesen fejteni, az 
küldje a megfejtést és 35 krt postabélyegben a pontos 
czimóvel „A LÉT* kiadóhivatalának, v

BUDAPEST, V.

M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rendkívül érdekes 
diszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül

8 o s z t á l y b a n ,  1 5 0 0  fő j u t a l o m  P l  
majdnem

8 0 0 0  f o r i n t  ö s s z é r t é k b e n  —<$14

köztük jutalmak: 1000, 800, 750, 500, 300, 250, 200, 150, 100 
koroná s. i. t. értékben lesz kiosztva olykép, hogy bárki 
is mind a 8 osztályon részt vehet s igy 8 legelső főj uta
lómra is tehet szert. A közelebbi felvilágosítás valamint a 
jutatmazottak névsora és czimé „ALét“-ben lesz közzétéve.

A „REFORM-TANMÓD VEZETŐSÉGE,* hogy a maga 
nemében páratlan a pedagóphisiológiai szaktekintélyek 
által elismert psychó- és phisiólógiai következetességen 
alapuló tanfolyamain (levél szerint is) résztvevők között 
(nő vagy férfi) több mint

15000 KORONA
dijakat oszt ki oly czélbói, hogy ezen tanmódot — amely 
mindenek előtt a tanulni óhajtót megtanítja tanulni, s egy
ben ennek emlékezőtehetségét a tökély legmagasabb fokára 
emelni törekszik, s csakis akkor kezd a tulajdonképeni 
tantárgy tanításhoz, ha a tanuló emlékezőtehetsége az il
lető tantárgy felfogbatására kellően előkészítetett, — min
denütt ismeretessé tegye, adja a következő dijtalányt.

A  g  Yakor lat it  Ud Á s 
N . n. N. n. N . n. N. n. N. n. k ire 

h Asz nos

A ki ezen talányt helyesen meg tudja fejteni, küldje 
azt és 40 kr. postabólyeget a pontos czimóvel a REFORM- 
TANMÓD „23“ VEZETŐSÉGÉHEZ,

B u d a p e s t ,  vá c z i  k ö r ú t  74.
M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rennkivül érdekes 
diszes kötésű könyv lesz bérmentvo megküldve. Azonkívül 
3 osztályban 1500 föjutalom — több mint 15000 korona 

összértékben köztük 1000, 800, 750, 500, 300, 250, 200, 150, 
100 korona s. i. t. értékben lesz kiosztva, olykép, hogy 
bárki is mind 8 osztályon vehet részt s igy 8 legelső fő- 
jutalomra is tehet szert. Közelebbi felvilágitások valamint 
a jutalmazottak névsora és czime más helyen lesz közölve.

SESÜgüS
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MA3YABK3B ELSŐ, LECNAQ^OBB ÉS LEGJOBB HITOtEvéWdzLETfc

Képes árjegyzék tes^n ttfe . javítások postássá gszr.üzoltaüiek.

i&V*í£̂

M E G JE L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

PP“* legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt magas intézkedésével,

czógiinli újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franezia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel BLUM  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0  csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitater sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott St egi nann J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. A ugusztus 3. 44-ik szám.

A

szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.
Előfizetési árak :

Egész é v r e .................... ....  . . 4 frt — kr.
Fél évre . .  ......................... 2 frt — kr.
Negyed évre  ......................... 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z / 4
(Folytatás.)

Mozgalmunk, nemes czélu törekvéseink 
ellenzői az első kudarcz láttánál már hosánnát 
zengettek s ujongtak diadalmámorukban, abban 
a hitben, hogy ez a sikertelenség elerőtleni- 
tendi a küzdőket s megrendíti a sikerben való 
bizalmukat, örömük azonban korai volt; nem 
gondolták meg, hogy az igazi férfi a harczban 
edződik s a béke, a nyugalom és tétlenség az, 
mely tetterejét, izmait ellágyitja, megpuhitja s 
önbizalmát porba sújtja.

A sikertelenség csak azt mutatta meg az 
erdészeti altiszteknek, hogy küzdelmükhöz

nem a helyes fegyvert, haladásukhoz nem az 
igazi utatat választották.

Az első kísérlet óta hónapok, sőt mond
hatni évek teltek el, hosszú idő, a gondolkodás, 
a fontolgatás ideje.

„A leányzó nem halt meg, csak aluszik“ 
— mondta az Üdvözítő. Nos, az erdészeti al
tiszti személyzet sem halt meg, még csak nem 
is aludott, hanem csak pihentette erőit s úja
kat gyűjtött a lét iránt való küzdelem folyta
tásához, a harcznak újból való fölvételéhez s 
miután mindezeket megcselekedte, most ime 
újból ki lép a porondra, elhatározva, hogy meg
küzd minden akadályokkal s törik-szakad, igaz 
ügyét mégis diadalra vezeti.

A múltak tapasztalatain okulva, ez alka-

TÁR.CZA.
------ -K+------

Istenke karácsonyfája.
Orosz elbeszélés.

Irta: D o s z t o  j e v s z k y  P e d o r .

Láttatok-e kis gyereket hóban-fagyban koldulni 
az utcán igy karácsony tájt? Egész nyáriasan van öl
tözve vagyis nincs rajta egyéb lyukas rongyoknál. Sze
gényke a didergéstől alig tudja elmondani betanult 
könyörgő szavait...

Ilyen fajta kis fiúról akarok mesélni. Ugyan nem 
olyanról, a kin még nem volt fiuruha — mert akkorák 
is kéregetnek télen az utczán, hogy még egyebet se 
viseltek ingecskénél — hanem mégis igen kis fiúcs
káról, mivel még alig volt hat esztendős.

Kora reggel nedves, hideg pincelyukban ébredt 
fel. Ruhácskája vékony volt; a fiúcska reszketett a 
hidegtől. Fönt aludt egy alacsony szekrény tetején s 
hogy íölébredt, abba telt a kedve, hogy nézte mint

emelkedik és száll alá lélegzetvételkor az anyjának a 
melle. . .  De nagyon éhes volt szegényke és az órák 
teltek. Lekapaszkodott a szekrényről és odament ahhoz 
a deszkához, melyen beteg anyja feküdt. Kicsiny szal- 
maköteg volt az asszony feje alatt párna gyanánt.

Hogy kerültek erre a szánalmas nyomorúságos 
helyre? Bizonyára idegenből jöttek s az asszony 
hirtelen megbetegedett. Ünnep van s eltávoztak a pince 
többi lakói. . — Csak távolabbi sarokban nyög egy 
nyolcvanesztendős vénasszony reumatikus fájdalmaktól 
gyötörtetve. Nyögött és dörmögött és szidta a fiúcskát, 
ki fólrehuzódott a közeléből.

Innivalót talált a fiúcska az udvaron, de enni
valóra egy falatra sem birt akadni. Újra odalépett a 
deszkához, hogy felkeltse az anyját. Úgy félt a gyerek 
az alkonyi homályban. Mert már elmúlt az egész 
nappal s a gyerek még se evett csak egy falatkát is. 
Beköszönt az est, de lámpát nem gyújtottak. Félelmében 
a gyerek oda simult anyjáhaz és megfogta az anyja 
arcát. Csodálkozott a kis gyerek, hogy a nyaka nem
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846 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

lommal nem indul neki megfontolatlanul a küz
delem bizonytalanságának, hanem támaszt igye
kezik magának keresni, mely elbukását nem 
csak hogy megakadályozza, hanem egyenest 
lehetetlenné tegye.

Ilyen biztos támaszt vél az erdészeti al
tiszti testület találhatni az „Országos Erdészeti 
Egyesület “-ben, melyhez ebből a czélból intézi 
nyílt levelét s az abban foglalt óhajokat és 
kérelmeket.

Az „Országos Erdészeti Egyesület" az, 
mely az erdészeti altiszti személyzet helyzetét 
ha nem is egészen jóvá, de legalább is tür- 
hetővé és elviselhetővé teheti; boldogítván ez 
által tízezreit a haza hű gyermekeinek.

Nyílt levelünkben rá mutattunk jóformán 
mind ama bajokra, melyek orvoslást várnak s 
melyek orvoslása felette kívánatos, mindazon
által valamennyi együttvéve nem annyira fontos, 
a milyen fontos egymagában a saját és a 
család jövőjének a biztosítása

A kincstári és szórványosan egyes tör
vényhatósági és magán uradalmi alkalmazot
takról már ebben az irányban ahogy-ugy gon
doskodva van, de az egész nagy testületnek 
még legalább 80 százaléka teljesen elhagyatott 
s eddig senki sem akadt, ki ezt figyelmére 
méltatta, — ki segítségére sietett volna.

Ilyen körülmények közt nem marad más

mozdul és az arca is, a keze is olyan hideg volt, 
mint a fal; De a gyerek nem gondolt semmi rosszra, 
nem gondolt arra, hogy az a beteg asszony, már nem 
beteg többé...

— Hideg van ide benn — suttogta maga elé a 
gyerek, és ujjacskáit. fújta. Azután előkotorta szakadt 
sipkáját és tapogatózva, lassan kikullogott a pincéből. 
Kiment volna már régebben is, de félt attól a nagy 
kutyától, mely egész nap ott ül a szomszéd ajtóban. 
Este bevonult a kutya vackába és a gyerek ki mert 
menni az utcára.

Istenem, de szép város! Sose látott ilyet életében. 
Milyen sötét volt ehez képest az a hely, a honnan 
jöttek. Az egész utcában ott csak egy mécses libegett. 
A házak kapui mind zárvák, az emberek házaikba 
vonultak; csak a kutyák állanak össze százával és 
ugatnak, vonitnak félelmesen egész éjjel. De ott volt 
mit enni és volt meleg szoba, . . .

De itt!.. Csak egy falat kenyere volna, hogy

hátra, mint hogy az érdekeltek önmaguk igye
keznek saját jövőjüket és a családjaik jövőjét 
biztosítani.

A mai viszonyok között ez csak egy 
nyugdíj, vagy segély egyesület megalakítása 
által lehetséges, ez lenne tehát az, mit első 
sorban is óhajtanunk kell.

Az első pillanatra egy országos erdészeti 
altiszti nyugdíj vagy segély egyesületnek meg
alakítása és biztos alapokra való fektetése 
sokak előtt nehéznek, majdnem kivihetetlennek 
fog látszani s visszariadnak az eszme megvaló
sításától, pedig a dolog elég egyszerű s nincs 
egyébre szükség, mint az érdekeltek igaz lel
kesedésére és ügybuzgóságára, mit náluk 
okvetlenül fel kell tételeznünk, mert a mai 
felvilágosult korban már alig képzelhető olyan 
botor ember, ki a jövője biztosítását czélzó bár
mely alkalmat meg nem ragadná, kivált ha ez 
még nem is jár erejét meghaladó áldozatokkal.

Tájékozás czéljából szükségesnek tartjuk 
ijt elősorolni mind ama módozatokat, melyeket 
a fölvetett eszme kivitelénél szükségesnek tar
tunk s egy úttal fölsorolni a megalakítandó e- 
gyesület czélját és azokat az eszközöket, melyek 
a czél megvalósítását biztosítják.

Itt első sorban is ki kell jelentónüuk, hogy 
az egyesületnek általánosnak és a legszélesebb 
alapokra fektetettnek kell lennie, mert az erő

lecsillapítsa éhségét. Milyen járás-kelés, zaj van itt. 
Csupa fény, sok-sok ember, kocsik, lovak. És fagy... 
A rohanó lovak szája szélén megfagy a hab, a zablák 
szinte odaragadnak a fogakhoz és a patkók a síkos, 
fagyos utón meg-megkoppannak. Hogy tolakodnak az
emberek é s__ mint szeretne a fiúcska enni, csak egy
falatkát legalább. És az ujjacskája is hirtelen hogy 
megfájdul.

Ismét egy utca. Milyen széles. . Itt bizonnyára 
eltapossák a fiúcskát. Annyian járnak futnak rohannak, 
koesiznak és lármáznak. . .  És mennyi fény, mennyi 
ragyogás! .. Mi ez.. Nini mekkora ablak és az ablak 
mögött milyen szép világított szoba és a szobában 
mekora karácsonyfa. . .  felér a padlatig. És a karácsony
fán mennyi szép aranyos holmi és alma. A karácsonyfa 
lábánál pedig bábuk, lovacskák és bádogkatonák és 
más egyebek. A szobában tiszta, csinos ruhákba gyerme
kek futkosnak ide-oda ;nevetnek, táncolnak, ugrándoznak, 
esznek, isznak- Zene is hailik az ablakon á t . . .
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szétforgácsolva mit sem ér és csak a tömörülés
ben nyilvánul legyőzhetiensége. E szerint az e- 
gyesületet hozzáférhetővé kell tenni minden
kinek , ki az erdészetnek szolgálatában áll, 
legyen az alkalmazva bármely ágazatánál s te
kintettel arra, hogy nálunk még a vadászat az 
erdészettel majdnem mindenütt szoros kapcsolat
ban áll, az egyesületnek ezt az ágazatot is magá
hoz kell ölelnie.

A két testület érdekközösségének alapján 
az érdekeltek számát minden nagyitás nélkül 
bátran tehetjük húsz ezerre. Számolva a kezdet 
nehézségeivel, az újítások iránt gyakran tapasz
talható idegenkedéssel s más hasonló körülmé
nyekkel s nem akarván fölötte vérmes remé
nyekben ringani, az egyesületbe belépők számát 
egyelőre az egésznek csak tiz százalékában 
határozzuk meg, mi két ezer tagnak felelne 
meg.

Az ezek által fizetett tagsági dijak lennének 
hivatva megvetni az egyesület alapját. A dij 
nem szabható meg magasra, mert tudni való, 
hogy az erdészeti altisztek általában véve, sze
gény emberek, kik majdnem kizárólag szerény 
díjazásukra vannak utalva s igy nagyobb össze
get önmaguktól és családjuktól meg nem von
hatnak, e szerint nyilvánvaló, hogy csupán a 
tagsági dijakból befolyó összeg nem lenne elég
séges a kitűzött czél elérésére s módokról kel

lene gondoskodni, melyek hivatva lennének azt 
szaporítani.

Itt első sorban reményünket a magas kor
mányba kell hogy helyezzük, mert meg vagyunk 
győződve arról, hogy ilyen humánus törekvéstől 
úgy erkölcsi, mint anyagi támogatását megvonni 
nem fogja. Az országos erdei alap százezrekkel 
rendelkezik, melyek szaporításához az erdészeti 
altisztek tevékenysége nem csekély mértékben 
járul hozzá s igy nem csak méltányos, de jogos 
is, ha az viszont emennek az érdekeit moz
dítja elő.

Másodsorban itt vannak a magán erdők 
birtokosai, kikről föltételeznünk sem szabad, 
hogy a mozgalom elöl elzárkóznának, mely hi
vatva van a tulajdonképen őket illető terhet a 
saját vállaira venni. Bizonyosra kell vennünk, 
hogy minden egyes erdőbirtokos szívesen, min
den zúgolódás nélkül fog fizetni ugyanolyan évi 
járulékot, mint alkalmazottja.

Következnek a faipar szolgálatában lévő 
különféle vállalatok, melyek léte szoros össze
függésben van az erdészettel; ezek szinte szíve
sen fognak hozzájárulni a nemes czél eléré
séhez.

Végül itt van még az, mit talán első helyen 
kellett volna említenünk: a nagy társadalom, 
mely még soha sem zárkózott el a szép és nemes 
ezélok előmozdítása elől, hanem igyekezett a-

És a szegény fiúcska látja mindezt. Csodálkozik 
és örül. De most már a lábacska is kezd fájni, a ke
zecske pedig egészen kivörösödik és az ujjacskái már 
nem akarnak mozogni az izekben. A gyerek sirva fakad 
és tovább szalad.

Egy más ablakon át ismét ragyogó szobát és 
ékes karácsonyfát lát és asztalokat megrakva süte
ménynyel. A szoba ajtaja meg sem áll, egyre nyílik. 
Szép urak és asszonyságok mennek be és vásárolnák 
édes süteményt. A kis fiút valami befelé vonja. Mikor 
megnyílik az ajtó és ő is besurran. . . .  Hogy rákiál
tottak, és hogy rászóltak hogy takarodjon ki. Egy úri 
asszony odanyom a kezecséjébe egy kopeket, de 
szegényke nem bírta megmarkolni, mivel nagyon, de 
nagyon fájt, mikor össze akarta hajlitni az ujjait. El
gurult a kopek, és a fiúcska futott, futott, maga se 
tudja hová.

Nini, mennyi ember áll egy ablak előtt; hogy 
nyújtogatják a nyakukat, hogy lássanak valamit- Az 
ablakban három nagy bábu van, vörös és zöld cifra

! ruhába öltöztetve. Mintha élnének! És mellettük egy 
| nagyszakállu öreg bácsi űl és hegedül. Más két emberke 

sípol és ütemet ver a fejével. Az ajkuk mozog, a ke
zeik is, a lábaik is mozognak. A fiúcska eleinte azt 
hiszi, hogy élnek. Mikor eszébe ötlik, hogy csak bábuk, 
felkacag. Még ilyet igazán nem látott soha! Bár ott 
kitörni készülnek szemeiből a könnyek nem tud sírni, 
mig ezeket a bábukat látja.

Hirtelen valaki vállon ragadja. Egy otromba 
kamasz áll a hát megett és a fejére üt és lerántja 
a kis sipkáját. A fiúcska a földre esik. Az emberek 
köröskörül felkiáltanak. De a gyerek ijedtében talpra 
ugrik és fut, fut; fut, ..  . befut egy udvarra s ott 
remegve egy halom felhasábolt fa mögé búvik, hogy 
fel ne lelje az az otromba kamasz, a ki különben a 
bolttulajdonos cseléde volt, s haragudott, mert a gyerek 
ott áll az ablak mellett elfogván a gazdag nézők elől 
a helyet. No, itt sötét van — gondolja a fiúcska — 
itt nem talál meg! Összekucorodik és az aggodlaomtól 
lélegzeni sem mer . . .  Egyszer csak olyan könnyűnek érzi
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zokat mindig a tőle kitelhető módon támogatni.
Ez a négy tényező egybevetve alkotná 

azt az erőt, mely hivatva lenne a tervbe vett 
egyesületnek életet nem csak adni, de azt meg 
is tartani.

(Folytatás következik.)

Gondoskodjunk az árvákról!
Több ízben volt alkalmunk lapunkban megemlé

kezni ama szerencsétlen altiszti gyermekekről, kik édes 
atyjuk elhalálozásával árvaságra jutnak s oda vannak 
vetve a nyomorúságnak s nevelés hiánynak. Az ilyenek
ről igyekeztek derék emberbarátok gondoskodni akkor, 
midőn árvaházak fölállításával nem csak ellátásukat, 
de neveltetésüket is biztosítottak. Ilyen árvaház azólyom- 
üpcsei „Gizella" fiárvaház, melyben a folyó évben 15 
árva fiú talál elhelyezést. Lapunk olvasóinak gyakrabban 
nyílhat alkalma a tudatlanokat és járatlanokat fölvilá
gosítani s nekik segédkezet nyújtani, sőt már voltak 
olyanok is, kik a fölvétel föltételeiről tudakozódtak s 
igy szükségesnek tartjuk a nevezett árvaház elnöksége 
részéről kiirt idei pályázatot teljes szövegében közölni, 
a mint következik:

48 szám. ,
elnöki 1897. P A L Y A Z A T .

A zólyom-lipcsei „Gizella" fiárvaházban 15 nö
vendéknek helye ürülvén meg, azokra oly hozzáadással 
nyíttatik pályázat, miszerint elnyerésükért csak kincs
tári altisztek, szolgák és munkások fiárvái pályázhat
nak, ezek közül az egészen szülőtlen árvák elsőbb
séggel bírnak; egyéb iránt pedig csak oly fiárvák 
vehetők fel, kik:

1. a Magyar királyságban születtek;
2. legalább hat, legfeljebb tizenhárom évesek;
3. szellemileg művelhetők, tanithatók, testileg 

teljesen épek és egészségesek, be vannak oltva és 
munkára képesek.

Az illető kincstári hivatalok és hatóságok utján 
mától számítandó 4 hét alatt az alulirt elnökséghez 
benyújtandó folyamodványok következő okmányokkal 
szerelendők fel:

1. az apának létem szolgálati vagy legénység
könyvi kivonata;

2. a szülők, vagy ha az árva csak apátián, az 
apának halálozási levele, illetve családi értesitő;

3. az árvának keresztlevele;
4. az illető kincstári orvos által kiállított vagy 

legalább általa láttamozott orvosi bizonyítvány folya
modónak egészségi állapotáról;

5. himlőoltási bizonylat;
6. szegénységi bizonyítvány, melyből kitűnjék, 

hogy folyamodó teljesen szegény, semminemű vagyon
nal nem bir, sem rokonai nincsenek, kik eltarthatnák, 
sem pedig jövőjéről máskép gondoskodva nincs. A 
szegénységi bizonyítvány közhatóság által legyen hite
lesítve ;

7. ha édes anyja él, ennek, ha pedig az árva 
egeszen szülődén, gyámjának abbeli nyilatkozata, mi
szerint a gyermek személyére vonatkozó minden köte
lességét és jogát a fiú 16 évének betöltéséig, illetőleg 
az intézetből való kilépésig az árvaházra ruházza át. 
A felvett növendékek az intézetbe való beszállítás 
előtt orvosilag megvizsgálandók, a bizonyítvány ezen 
elnökségnek elküldendő, a felvett növendékek nevelési 
pótlékai és a társpénztár esetleges járulékai az inté-

magát. Nem fájnak a lábacskái és a kezecskéi,meleg hatja 
át a testét, mintha forró kályha mellett ülne. Hirtelen 
összeborzadt.. ejnye, hogy elnyomta az álom. Igen, 
igen, jó lesz egy kissé aludni, azután újra odamenni, 
nézni a bábukat. . .  El is alszik újra. És mosoly 
játszadozik álmában ajakán, mivel látja a bábukat. . .  
Mintha élnének , . .  és mintha a kis muzsikusok is 
halkan zenélnének. És mintha az anyuka altató dalt 
dúdolna ...  Alszom , anyukám, alsszom... Gyere velem 
fiacskám, a krácsonyfához, gyere - -  hallja a gyerek 
lágy hangon mondani. Mintha anyuka szólott volna.. 
de nem még se ő az. Valaki fölébe hajol és átkarolja 
a sötétben . . . .  És milyen fényözön tárul elébe. . .  
Istenem, milyen szép karácsonyfa. .  De nem, nem 
karácsonyfa; ilyen fát még sose látott. Minden ragyog, 
minden csillog rajta és bábuk táncolnak az ágain. . .  
Nem, nem, nem bábuk, hanem iei- pici élő kis gye
rekek és kisleányok aranyos ruhában. Feléje száilanak 
csókolgatják és magukkal viszik, és jómagácska is 
repül... Anyuka látja és mosolyog.. Anyukai anyuka!

Istenem, milyen jó itt, anyuka! És az ici-pici csillogó 
gyerekek újra csókolgatják és mesélnek neki bábukról 
és kis muzsikus emberkékről. — Kik vágytak, kis fiuk ? 
Kik vagytok, kis leányok? — kérdi a flueska enyelegve.

Ez itt az Istenke karácsonyfája — felelik a 
gyerekek. Ezen a napon az Istenke felállít karácsony
fát azoknak a gyerekeknek, kiknek földön nincs 
karácsonyfájuk. . .

És a fiúcska hallja, hogy azok a csillogó gyer
mekek ép olyan szegény gyermekek voltak, mint jó
magácska. Ki megfagyott, ki éhségtől pusztult el, kit 
holtra vertek. . .  És most mind itt vannak, mind 
angyalok. . .  Az anyukák is itt vannak a karácsonyfa 
körül és örülnek a gyermekek boldogságának. Az 
anyukáknak is van szárnya, ki-ki odaröpül a maga 
gyermekéhez és megöleli, csókolgatja, dédelgeti. . .  
Olyan jó itt, olyan jó.

Reggel a szolgák egy megfagyott gyermeket ta
láltak a felhasábolt fahalom mögött.
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zet alapszabályainak 26 §-a értelmében a „Gizella* 
árvaház javára évente beszállitandók.
Zólyom-Lipese „Gizella* árvaház felügyelő bizottság 

elnökesége.
Beszterczebányán, 1897. évi julius hó 23-án.

Az elnök távol, annak megbízásából 
L a z a r o w i c h  Imre 

felügy. bizotts. elnök-helyettes.

LEVELEZÉS.
Nagy-csonka erdő, 1897. julius hó 23-án.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Engedje meg, hogy lapunk tisztelt olvasóit egy 

pár érdekes eseménnyel megismertessem.
Szathmár szab. kir. város kihágási bírósága úgy 

látszik nem fogy ki a vadászati kihágások elbírálásá
ból. A napokban ismét tárgyalt egyet, melyen magam
nak is — most az egyszer mint tanúnak — szeren
csém volt részt vehetni szeretett oldalbordámmal egye
temben. Ez úttal ismét Horváth Ágoston, a vadászati 
jog haszonbérlőjéről szói az ének, ki Giroltán János 
erdőőr besugására feljelentette Vaszil Simon erdőőrt, 
hogy ez az erdőn 60 darab vadrucza tojást szedett 
össze folyó év április havában. A besugás csak junius 
hó közepén történt s nyilván bosszú müve, mert Vaszil 
Giroltán több rendellenességét folyó év május havában 
leleplezte s ellene e miatt a fegyelmi eljárás is meg
indítva lett.

Vaszil a vád valódiságát tagadta s négy tanúval 
igazolta, hogy a tojás, a mit vitt, rucza tojás volt 
ugyan, de nem vad, hanem szelíd ruczáé. Ennek el
lenében Giroltán és neje (tulajdonképen egy szakács 
neje, a kivel vad házasságban él) váltig erősítették, 
hogy az vadruczatojás volt s a bíróság ennek alapján 
s a másik 4 tanú vallomásának figyelmen kívül hagyása 
mellett Vaszilt az 1883 évi XX. t. ez. 30 §-a értelmé
ben 5 frt pénzbirságra és Giroltán és a vele vad há
zasságban élő nő mint tanuk részére fizetendő 10 frt 
napidij és íuvarköltség megfizetésére Ítélte. A mentő 
tanuk: Szabó Lajos erdőőr és neje, valamint alulírott 
és neje dijait a bíróság minden indokolás nélkül mel
lőzte, a miért a városi tanácshoz fogunk panaszunkkal 
fordulni.

Vaszil hivatkozott ugyan arra, hogy neki Girol
tán és neje tanuk ellenségei és azért rágalmazzák, de 
— fájdalom — hiába, az Ítélkező biró konstatálta a 
kihágást és meghozta az Ítéletet, mely ellen vádlott 
nyomban felebbezést jelentett be.

Giroltán erdőőrnek különben még egyéb bajai is 
rováson vannak. Folyó évi január hó 8-án Lázin János 
erdőőrnek eltörte a lábát, mely cselekményéért a szath- 
mári kir. törvényszék múlt hó 8-án tartott ülésében a 
büntető törvénykönyv 301 §-a alapján vád alá helyezte.

Giroltán azonban daszára ennek és annak is, hogy 
ellene súlyos fegyelmi vétségek vannak felhozva, még 
mindig állásában és szolgálatában van.

A dolgok tovább folyásáról lapunk tisztelt olva
sóit majdan értesíteni fogom.

A saját vadászati kihágási ügyemre nézve, mely 
lapunk hasábjain több Ízben szellőztetve lett, legyen 
szabad megsúgnom, hogy az ellenem hozott marasztaló 
ítéletet közbevetett felebbezésem folytán a Il-od 
fokú kihágási hatóság föloldotta s engemet a vád és 
következményei alól felmentett.

Ezt a másodfokú Ítéletet folyó hó 17-én hirdették 
ki előttem s midőn a kihirdető bíróság vezetőjétől 
mindkét ítélet havatalos hiteles másolatát kértem, ezek
nek ilyen alakban való kiadását megtagadta ugyan, de 
kegyesen megengedte, hogy azokat magam másoljam 
le magamnak s igy legközelebb módja lesz az „Erdé
szeti Újság* tisztelt olvasóinak gyönyörködni bennök.

Addig is maradtam tekintetes szerkesztő urnák
igaz hive

D u d á s  F e r e n c z  
th. 1. oszt. ordóór.

Különfélék.
Óriáskígyó az utcán. Az óriáskígyók újabban 

sokat beszéltetnek magukról. Minap adtunk hirt egy 
párisi óriáskígyó vidám kalandjairól s ma Becsből érkezik 
hasonló hir. Bécsből jelentik ugyanis, hogy minap nagy 
garázdálkodást vitt végbe a belvárosi Sonnenfeld-utcában 
egy hatalmas kígyó, mely valószínűleg a szomszédos ál
latkereskedésből szabadult ki. Csakhammar nagy ember
tömeg állotta körül a kígyót. F.gy Szarnék Dávid nevű 
kárpitos nagyon is közel merészkedett a veszedelmes 
hüllőhöz. Meg is adta az árát. A  kígyó a testére teke- 
rődzött s a keze fején, két helyen, megmarta. A  meg
rémült fiatal ember sétabotjával agyonverte a kígyót, 
azután az önkéntes mentőkhöz sietett, a hol kimosták 
és bekötözték sebét.

Ládába zárt gyerm ek. Mint Nyíregyházáról 
jelentik, az ottani rendőrkapitányhoz a napokban föl
jelentés érkezett, hogy az orosi szőlő egyik földházában 
egy fiatal leányt tartanak emberetlen bánásmóddal. 
Kovács P. Pál rendőrtanácsos néhány csendőr kíséretében 
kiment a helyszínre és a följelentésben meghatározott 
helyen csakugyan megtalálta a fiatal, 17  éves leányt 
összezsugoritva egy V / i  méter hosszúságú ládában. A  
leány, a ki teljesen hülye és beszélni sem tud, Német 
József vasúti kalauznak a gyermeke, Az apja havi 6 forint 
tartási dijat fizet érte az illető szőlő tulajdonosának. A 
hatóság egyelőre arról gondoskodott, hogy a szerencsétlen 
leány megfelelő ellátásban részüljön.

Szökés nyolezvan pár csizmával. Kellemet
len meglepetésben részesültek minap egy brüsszeli fogadó 
vendégei. Este, mitsem sejtve, letelepedtek a déli vasút
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közelében levő vendéglőben s nyugalomra térvén, kitették 
czipőiket, csizmáikat a szobáik ajtaja elé, — mint az 
már szokás. Ámde reggel az inas nem vitte le a csizmákat 
tisztogatás végett, hanem egyszerűen elemelte mind a 
nyolczvanat. Képzelhetni a vendégek meglepetését, mikor 
reggel egyik sem találta a czipőjét. Volt nagy galiba; 
senki sem tudott kimozdulni a szobájából s minden 
vendégnek papucsban kellett ácsorogni a küszöbön, mig 
végié is a vendéglős kénytelen volt nyolczvan pár czipőt 
hozatni a saját költségére. A komikus dolognak tehát 
meg volt a maga tragikus fordulata is.

E légette magát. Debreczenből írják, hogy Csa- 
nakon Sulyog Gyula felgyújtotta a saját nádfedeles 
házát és magát is belevetette a tűzbe. Félórával a tűz 
előtt azt modta feleségének :

— Na asszony, ma megsütöm magam, ehetsz a hú
somból

A  tüzet csak nagy nehezen lehetett lokalizálni, mivel 
borzasztó szél dühöngött és a falu férfinépe atatási munkával 
a mezőkön volt elfoglalva. Sulyok teste szénné égett.

Erdőégés. Rybinszk-ből írják: Obolenszki herceg 
százhúsz versztnyi terjedelmű erdősége pár nappal ezelőtt 
kigyulladt, s azóta lángban áll. A  tűzet lehetetlen el
oltani, igy csak arra törekednek, hogy legalább útját 
állják a pusztító elem tovaterjedésének. A herceg kára 
igy is több millióra rúg, mivel az erdőnek csak egy igen 
kis részét tudják megmenteni. Az égő erdővel határosak 
a korona- erdőségek is, ide katonákat rendeltek ki a 
veszedelem elhárítására.

N incs töbé fáradtság! A  kopasz fej, a fog
fájás és a poloska után immár nincs többé fáradtság sem. 
Azaz hogy csak nem lesz, ha beüt az a találmány, a mit 
Lőderer Béla honvédfőhadnagy eszelt ki. A  főhadnagy 
ugyanis rájött, hogy az ember masirozáskor a czipő-sarka 
miatt fárad e l; kieszelt tehát egy czípő-sarkot, melynek 
használata mellett a gyalogló nyomát sem fogja érezni a 
fáradtságnak.A találmány igen egyszerű r Aczéllal pántolt 
sarok, a melynek közepében egy kis üreg van, ebben az 
üregben pedig egy kis rugó, a mely föl s alá himbálja 
az embert, úgy, hogy a járás könnyűvé, kellemessé 
válik Lőderer főhadnagy már hónapok óta saját találmányu 
sarkával járja a világot, s a mint mondja,, soha a legkisebb 
fáradtságot sem érezte

A  hadgyakorlatok áldozatai. Váczról iiják, 
hogy a Sfcrázsa-hegyen tartott katonai gyakorlaton ha
lálos szerencsétlenség történt. Az éjjeli menetelés közben 
Mikus Sándor 20. gyalogezredbeli tizedes egy jajkiáltással 
összerogyott s pár perc múlva meghalt. Megállapították, 
hogy a katona halálát egy élesre fent szurony okozta, 
de hogy más valaki szurta-e meg véletlenül, avagy maga 
botlott bele, nemjtudják. A  hadbíróság vizsgálatot indított 
az ügy kiderítésére. —  A  második haláleset: a nagy
váradi 37. gyalogezred egy zászlóalja, Kardó község 
mellett célilövészetet rendezett Papp János kürtöst, a ki

helytelenül adott jelt, lelőtték, a golyó fejébe fúródott, 
úgy, hogy azonnal meghalt.

É letm entés 8, felhőszakadásnál. A  sáros
megyei Lemes községben felhőszakadás közepett óriási 
vihar dühöngött. Az erős eső annyira megdagasztotta 
a községen keresztül folyó patakot, hogy a falu legnagyobb 
része viz alá került s számos állatot elpusztított. A  
patak közelében levő egyik falusi házat a nagy viz annyira 
megrongálta, hogy közel volt az összeomláshoz. A  házból 
két kis gyermek jajveszékelése volt halhlató, kik a nagy 
viz miat nem mertek menekülni. Az épen arra menő 
jegyző, Tahy Boldizsár ezt hallva, saját élete kocz- 
káztatásával behatolt a házba s a két kis gyermeket 
kihozta onnan A ház ezután nemsokára össze is dőlt.

Rémes gyilkosság. Szárcsa Torontál vármegyei 
községben a község csordásának feltűnt, hogy a leg
gazdagabb gazda Albu Száva, kinek naponta 15  tehene 
is jár legelni, e hó 25-én nem nyitotta ki a kaput, 
daczára az erős tülkölésnek. Mikor már megunta a sok 
várakozást, benyitott az udvarba, a hol rémes látvány 
tárult elébe. Albu Szávát az udvar közepén vértócsában 
holtan találta; mellette egy balta hevert, melylyel a 
gyilkos a gazda koponyáját darabokra zúzta. A  tornáczon 
Albu neje nyöszörgött egy ágyon, feje szintén össze volt 
verve; nem messze tőle a ház cselédje feküdt ugyanily ál
lapotban. A csordás kiabálására elsőnek egy Andrea nevű 
szomszéd jelent meg, utánna a község többi hivei és 
összecsoportosultak. A  fájdalomtól nyöszörgő Albuné a 
kérdésekre csak annyit tudott alig érthető hangon felelni, 
hogy Andrea. A  gyanú különben Albu egy szolgáját is 
terheli, kit a gazdája az nap elvert és hazulról elkergetett. 
A  házhói semmi sem hiányzik. Azt hiszik, hogy a gyilkosság 
boszu müve. A  cseléd valószínűleg fel fog épülni, de tőle 
vajmi keveset lehet majd megtudni, mert nagy mérvben 
hülye és még egészséges állapotban is alig tud beszélni. 
A  vizsgálat folyik.

Fölrobbant petroleumraktár. Szepes-Váral- 
járól nagy katasztrófa hírét vesszük. Az utóbbi napok tartós 
esőzése következtében ugyanis a város legtöbb pincéje 
megtelt vízzel, mely befolyt Sax Nándor kereskedő 
pincéjébe is. A  pincében több petroleumos hordó volt, 
melyek a viz nyomása folytán megrepedtek, s a petróleum 
szétfolyt a víz színén. Ezt senki sem vett észre, s a mikor 
ma reggel az egyik inas lement a pincébe, alig hogy az 
ajtóig ért a petróleum gőze annyira eikábito'.ta, hogy 
aléltan eset össze. A fiút egy ideig várták fönn az 
üzletben, majd a mikor látták, hogy nem jön, többen 
keresésére indultak. Sokáig keresték, de sehol sem 
akadtak nyomára. Akkor a vizet akarták kiszivattyúzni a 
pincéből Az egyik cseléd gyertyát gyújtott, s míg a töb
biek künnmaradtak az ajtóban, ő belépett a pincébe. 
Ebben a pillanatban történt a katasztrófa. A  petróleum 
fölrobbant, az ajtón hatalmas lángoszlop csapott ki, mely 
az ott állókat, húsz férfit és asszonyt, kegyetlénül óssze- 
égettt. Három a helyszínen roskadtak össze, a többiek
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pedig égő ruhákkal, sikoltozva, segítségért kiáltva, 
szaladgáltak a ház udvarán. Az asszonyok haja, a férfiak 
bajusza, szakála tövig leperzselődött és a mire segítség 
érkezett, csaknem valamennyien súlyos égési sebeket 
szenvedtek A három szerencsétlen számára, a kit először 
ért a robbanás, már későn érkezett a segítség. A  helyszí
nén meghalt mind a három, névszerinti Cavulics községi 
jegyző kilenc éves kis fia, egy Herz Klárika nevű leányka 
és Bujnár napszámos. A  sebesülteket a kórházba vitték, 
öten a halállal vivódnak. A ház, a melyben a katasz
trófa történt, Lukács Pál asztalomesteré, s igy még 
szerencse, hogy a fölhalmozott fa nem gyulladt meg. A 
vizet aztán kiszivattyúzták, s akkor megtalálták az inast, 
a ki belefulladt a vízbe. Az áldozatok holtestét fölbontják, 
a katasztrófa okának kiderítésére pedig vizsgálatot 
indítanak.

Ö ngyilkosság egy pofon miatt. Debreczen- 
ben nagy feltűnést kelt D a n k ó Gyula honvédönkény- 
tesnek öngyilkossága. A fiatal embert felebbvalói kö
telességtudása miatt igen kedveltek, pár nap előtt este 
a 39. gyalogezred mulatságán vett részt, a honnan 
hajnal felé tért haza. A mint a Szent Anna-utezában 
haladt, vele szembe jött három közös hadseregbeli baka. 
A katonák részegek voltak, az egyik neki ment Dankó- 
nak, a ki arczul ütötte a bakát. Dankó ezt délelőtt, 
mint valami jelentéktelen dolgot beszélte el. Délután 
pedig ezen inczidens következtében agyonlőtte magát.

A  v ilág  leggazdagabb őrmestere. Galló 
József, 7. gyalogezredbeli zenészőrmester ma a világ

leggazdagabb és talán legboldogabb őrmestere. A  sokat 
emlegetett amerikai nagybácsi szerencséje és öröksége 
száll rá mintegy öt-hat millió forint értékben. A  múlt 
évben halt meg San-Franciszkóban a magyar születésű 
Galló András többszörös milliomos. Családja, fiai nem 
voltak s a nagy vagyon örököse csak valamelyik magyar- 
országi rokona lehetett. A  sajtót a múlt hónapban járta 
be a milliomos Galló halálhíre. Nem telt bele sok idő, s 
mint értesülönk, Galló József, 7 gyalogezredbe] i zenész
őrmester, Galló András unokaöcscse s egyedüli rokona 
jelentkezett Hegedűs Gyula fővárosi ügyvédnél és fölkérte, 
hogy vállalja el képviseletét a milliós örökösödési ügyben. 
Az ügyvéd tudakozódására Körbei san-franciszkói ügyvéd 
azt válaszolta, hogy az örökség megvan, adatai valók s 
hogy az őrmesternek alapos kilátása lehet rá.

Szerkesztői üzenetek.
Kérdőnek. A lapot egy évnegyeden at küldtük s igy tar

tozása 1 frt, melynek beküldését kérjük,
S. 0. urnák Prasioz. Tudakozódására csak most felelhetünk, 

mert magunknak is puhatolózni kellett. A vasúton — sajnos 
— csak állami szolgálatban állók kaphatnak kedvezményt s igy 
czéltalan lenne, erre költekezni. Némi gyógykedvezményre a- 
zonban lehet kilátása, ha felsőbb hatósága utján a „Császár
fürdő" vagy „Lukácsfürdő'’' igazgatóságához folyamodik, kivált 
a szeptemberi utó évadban. Ha a fővárosban ismeretlen, fordul
jon a Blum és társa czéghez (IV. kerület, sütő utcza 2. sz.) ez 
szives készséggel fog kezére járni.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podh.rad.szky Emil.

Majdnem

8 0 0 0  F O R I N T
lesz díjtalanul kiosztva

„ J k .  3L* T “  -4—
kiahóhivatala által. A díjkiosztáson, valamint a kiadóhi
vatal által nyújtandó tisztességes és jövedelmező mellék- 
kereseten (biztos állásra való kilátással) részt vehet min
denki (nő vagy férfi) ki a következő talány megfejtést be

küldi,

A s Zeren eseabát Kakse géde.

A ki ezen talányt meg tudja helyesen fejteni, az | |  
küldje a megfejtést és 35 krt postabélyegben a pontos 
czimével „A LET" kiadóhivatalának.

BUDAPEST, V.

M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rendkívül érdekes 
díszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül

8 o s z t á l y b a n ,  1 5 0 0  fő j u t a l o m  
majdnem

8 0 0 0  f o r i n t  ö s s z é r t é k b e n
köztük jutalmak: 1000, 800. 750, 500, 300, 250, 200, 150, 100 
korona s. i. t. értékben lesz kiosztva olykép, bogy bárki 
is mind a 8 osztályon részt vehet s igy 8 legelső főjuta
lomra is tehet szert. A közelebbi felvilágosítás valamint a 
jutatmazottak névsora és czimé „ALét“-ben lesz közzétéve.

A „REFORM-TANMÓD VEZETŐSÉGE," hogy a maga 
nemében páratlan a pedagóphisiológiai szaktekintéiyek 
által elismert psychó- és phisiólógiai következetességen 
alapuló tanfolyamain (levél szerint is) résztvevők között 
(nő vagy férfi) több mint

15000 KORONA
dijakat oszt ki oly czélból, hogy ezen tanmódot — amely 
mindenek előtt atauulni óhajtót megtanítja tanulni, s egy
ben ennek emlékezőtehetségét a tökély legmagasabb fokára 
emelni törekszik, s csakis akkor kezd a tulajdonképeni 
tantárgy tanításhoz, ha a tanuló emlékezőtehetsége az il
lető tantárgy felfoghatására kellően előkészítetett, — min
denütt ismeretessé tegye, adja a következő dijtalányt.

A g  Yakor lat it  Ud Á s 
N. n. N . n. N . n. N. n. N. n. k ire 

h Asz nos

A ki ezen talányt helyesen meg tudja fejteni, küldje 
azt és 40 kr. postabélyeget a pontos czimével a REFORM- |  

|  TANMÓD „23“ VEZETŐSÉGÉHEZ,
B u d a p e s t ,  vá cz i  k ö r ú t  74.

M i n d e n  o g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rennkivül érdekes 
díszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül 
3 osztályban 1500 föjutalom — több mint 15000 korona 

összértékben köztük 1000, 800, 750, 500, 300, 250, 200, 150, 
100 korona s. i. t. értékben lesz kiosztva, olykép, hogy 
bárki is mind 8 osztályon vehet részt s igy 8 legelső fő- 
jutalomra is, tehet szert. Közelebbi felvilágitások valamint 
a jutalmazottak névsora és czime más helyen lesz közölve.
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M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czségünls. újólag meglDizatott
a nagytekintetil erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával.

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

..... . ' ■ P O L O A m  R . Ü U Á K .  ....... = =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni -IPQ
Kiváló tisztelettel BLUM és T A K S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitö Intézete.
„ 0  esász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói

SÜtO utcza 2. Szervitater sarkam A földralvelés m. kir. Minísterium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési árak:
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint

Nyilt levél.
az

„ O r s z á g o s  E r d é s z e t i  Eg y es ü l e t h e z . "
(Folytatás.)

A számítás nagyon egyszeri! és nem okoz 
nagyobb nehézséget.

Mint már mondtuk, a tagsági díjnak nem 
lenne szabad túl magasnak,vagyis olyannak lenni, 
hogy az a jelentkező tagok anyagi erejét túl
haladja, hanem inkább lehetőleg mérsékeltnek, 
hogy igy még a legszerényebb javadalmazásu 
erdészeti alkalmazottaknak is hozzáférhető 
legyen az egyesület, mert a fősuly mindenek
előtt a tagok számának minél nagyobb szapo
rítására lenne helyezendő.

Erre azért lenne kiváltképpen nagy szük

ség, hogy minél több olyan érdeklődő legyen, 
ki az egyesületnek a társadalomban is párt
fogókat szerezni s annak jövedelmét minden 
kitelhető módon fokozni igyekezzék, no meg 
maga a társadalom is mindenesetre inkább ér
deklődnék az egyesület ügyei és czéljai iránt, 
ha azt látná, hogy irányában az érdekeltek 
sem közönyösek, hanem annak zászlaja alá 
igaz lelkesedéssel tömegesen sorakoznak.

Visszatérve a tagsági dij mérvére, itt nem 
akarunk határozott javaslattal föllépni, csak a 
hozzávetőleges számítás megkönnyítése ezél- 
jából támpontot keresni. Véleményünk szerint 
a czélnak teljesen megfelelne, ha a tagsági 
dij egyelőre évi 6 forintban állapíttatnék meg, 
mi havonkint egy koronáuak felel meg, tehát

tAflcza.
------------------+ 0 4 -------------------

Úti em lékeim ből.
Irta Kulcsár Pál.

Három heti szabadságot kaptam, fogtam hát ma
gamat és haza rándultam meglátogatni a szülői házat.

Vasútra ültem. Utitársam: a sétabotom, csoma
gom : a téli keztyűm, egyéb ingó és ingatlan vagyonom: 
egy pár elkészült és egy pár készülőben levő elbeszé
lés, mind megannyi valamely lapnak leendő tárczája. 
Szegénykék, ha ők is olyan üresek, mint a pénztár- 
czám, bizon még a papírkosárban sem ad nekik helyet 
a szerkesztő.

Csikorgó hideg januári éj vala; az utolsó vasúti 
állomástól még négy órai kocsiút állt előttem. — Szinte 
kezdtem sajnálni, hogy jó öregeimnek nem sürgönyöz- 
tem meg jövetelemet, mert akkor legalább kényelmes 
fogatot, bundát, botost küldtek volna elibem, mig igy

meglepetésül esetleg egy megfagyott embert kaphatnak 
saját becses személyemben. Ez egyszer azonban késő 
volt már a megbánás.

Rozoga zsidó szánon, széna közé bujtatott lábak
kal, dideregve, fogvaczogva bámultam a szürkeségbe. 
Az abrakot talán még hírből is alig ismerő gebék egy 
lajhár lassúságával bandukoltak; a kocsis sem nagyon 
ösztökélte őket gyorsabb ügetésre, csak bóbiskolt, mint 
az egyszeri süket asszony a prédikáczió alatt. Ha néha 
rá kiáltottam, hogy gyorsabban hajtson, ő is megcziró- 
gatta a lovakat az ostorral, azután újra elszunditott s 
megint a régi kerékvágásba tértünk vissza.

Kezeim, lábaim, füleim kezdtek megmerevedni, 
éreztem hogy baj lesz. Egész testemet valami meg- 
magyarázhatlan zsibbadás járta át. Szempilláim mintha 
csak ónból lettek volna, folyton le-lecsukódtak . . .

Leugrottam a szánról s elkezdtem szaladni. Ge
béink is, példámon okulva, gyorsabban kezdtek ügetni, 
mikor maguk előtt láttak, de hát nem sokat törődtem 
én már velők, inkább örvendtem, hogy meg bírnak a
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oly összegnek, melyet még a legszegényebb 
ember is minden megerőltetés nélkül nélkülözni 
képes.

Ilyen tagsági dij mellett, 2000 tagot véve 
alapul, az igy befolyó évi jövedelem 12000 
forintot tenne ki, tehát már magában véve is 
igen tekintélyes összeget, mely azonban még 
korán sem lenne elegendő a kitűzött czél el
érésére.

Említést tettünk volt arról, hogy remé
nyeink egyikét magának az államnak a párt
fogása és segítése is képezi. Nem vélünk túl- 
követelők lenni, ha innen évi 4—5 ezer forint 
állandó segélyre számítunk, mely összeg vajmi 
csekély részét képezi azoknak a bírságpén
zeknek, melyek az erdészeti személyzet által 
felderített erdőkárok után az országos erdei 
alap javára befolynak.

A bírságpénzeknek két ötöd része az er- 
dőkárositás megtörténtének színhelye után az 
illető község szegény alapját, három ötöd része 
pedig az orságos erdei alapot illeti. Az orszá
gos erdészeti nyugdíj és segély egyesület meg
alakulása esetén csak jogos és méltányos lenne, 
ha ezeknek a bírságpénzeknek egy meghatá
rozott hányada, mondjuk csak egy ötöd része 
ennek az egyesületnek a czéljaira fordittatnék.

Jogosnak és méltányosnak kell ezt mon
danunk annyival inkább, mert az erdőkárok

meggátlása körül fcesjesitett szolgálata az al
tisztnek nem csak a legfontosabb, hanem egy
úttal a legterhesebb és legveszedelmesebb is. 
Nem szándékunk s nincs is itt hely rámutatni 
azokra a veszedelmekre, melyeknek az érdé- 
szeti alkalmazottak a fatolvajokkal, tilosban 
legeltetőkkel szemben folyton kitéve vannak, 
sem pedig felsorolni azok neveit, kik ebbeli 
buzgólkodásuk közben életüket vagy egész
ségüket áldozták fel.

Ugyanez áll a vadászati kihágásokból be
folyó bírságpénzekre nézve is.

Az ezek után s az állam részéről nyerendő 
jövedelmet egész bátran oda állithatnók össze
gében a tagsági dijakból befolyó jövedelem 
mellé.

Következik az egyes magán birtokosok 
hozzájárulása, mely bár csak önkénytes és kö
telezővé alig tehető, mégis minden valószínűség 
szerint nem csekély összeget fogna képviselni. 
Az erdőbirtokosoknak utóvégre is be kell lát- 
niok és elismerniük, hogy alkalmazottjuk hűsége, 
odaadása csak gyarapodni s növekedni fog, ha 
a saját és családja jövőjének biztosítására 
irányuló jóindulatot tapasztalja.

Ezek mellé társulnának még a különféle fa
ipar- és ezekkel rokon vállalatok s aligha ma
radnának el az egyenruhaszállitók s egyéb bár
mi néven nevezendő vállalkozók, kik iparuknál,

lábaim; úgy futottam a térdig érő hóban, akár csak I 
a nyúl.

Egyszer csak vissza hőkölnek a lovak, gyanúsan 
prüsszögve és szimatolva hegyezik füleiket, horkolnak, 
majd ijedten föl - fölnyeritnek s patáikkal kapálják a 
havat.

A kocsis utánam kiált: tessék csak hamar föl- 
szállani, mert a közelben farkas jár. Én sem igen 
kéretem magamat, hanem hirtelen folczihelődöm a 
szánra s ott várom a történendőket . . .

Az országutmenti erdőtől egyszerre rémes ordi- 
tás hallik; mint ha csak a magánhangzókat silabizálná 
hosszan, vontatottan: aouú! s előbb egy, azután két, 
három, öt s végre egy egész falka farkas ugrik elő a 
tisztásra. Mint valami rémregény rabló csapatja, úgy 
állják el utunkat, gyilkos szándékkal kacsintgatva 
felénk.

Ez azonban nem sokáig tart, mert pár másodpercz 
múlva már kezdik a támadást; a vezér egy hosszat, 
nagyot üvölt s követi a többi, hirtelen olyan konczertet

csapva, melynek hallása halálos verejtéket hajt az 
ember homlokára.

Ereinkben megfagy a vér s fölsóhajtok a költővel: 
„Szegény anyám, ha tudta volna,
Dehogy szült volna engemet!*

A kocsis más segély híjában nagy hirtelen kifogja 
az egyik lovat s rá húz egy nagyot, a szegény pára 
pedig, mely azelőtt alig birt czammogni, halálos szoron- 
gattatás közepette őrült vágtatással menekül egy ol- 
daluton — a biztos halálba. A farkashad azonnal nyo
mába ered s pár perez múlva már hallatszik rémes 
diadalorditása s szinte ide hallik, hogy ropogtatja a 
csontjait.

Ez alatt megmaradt gebénk gyors iramban igyek
szik előre, akár csak valami tizenhét markos angol 
telivér.

Úgy látszik, hogy á farkasok gyorsan végeztek s 
a nekik jutatott falat nem volt elégséges éhségük csil
lapítására, mert rövid félóra múlva már ismét hátunk 
mögött harsog rémes oroitásuk.
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vállalataiknál az erdészeti személyzet szolgála
tára, támogatására lépten - nyomon reá vannak 
utalva.

A negyedik és talán leghatalmasabb tényező, 
melybe reményünket vetjük, maga a nagy tár
sadalom, melyből még nem halt ki a nemes ér
zés, és mely mindenkor ki szokta venni részét a 
jótékonyság gyakorlásából, ott, hol annak szük
ségét látja, és a hol erre alkalma nyílik. Hogy 
pedig az erdészeti altisztek helyzetének javítása 
a társadalomnak szivén fekszik, hogy nemes 
küzdelmünkkel együtt érez és abban minket tá
mogatni mindig kész, fényesen igazolja ama 
néhány mulatság, mely az ország különböző vi
dékein az erdészeti altisztek által az alakítandó 
országos segély egyesület javára rendezve lett. 
Az ezekből befolyt jövedelem már is szép kis 
összeget képvisel, pedig hát a mulatságok olyas 
valami javára lettek rendezve, a mi még csak 
reményben van meg. Mennyivel többet várhatunk 
ezen a téren a társadalomtól akkor, a midőn 
egyenes rá mutathatunk majd arra a nemes in
tézményre, melynek gyarapításához és fölvirá- 
goztatásához kívánjuk áldozatkészségét, kérjük 
filléreit! %

Mindezeket egybevetve a megalakítandó e- 
gyesület évi bevételeit bátran tehetnők 40.000 
forintra, föltéve hogy az elősorolt tényezők mind 
a szerint válnának be, mint a hogy azt fönnebb ;

számításba vettük, de hát az embernek nem jó 
optimistának lenni s igy nehogy reményeink túl- 
vérmeseknek és beteljesülhetetleneknek látszas
sanak, engedünk azokból ötven százaléknyit, 
mely leengedés után az évi jövedelem még min
dig 20.000 forintot kitevő csinos összegecske 
lenne.

Ismételve megjegyezzük, hogy ez a szá
mítás csak hozzávetőleges és ha az egyesület 
eszméje egyszer majd testté válik, biztos kilátá
sunk lehet arra, hogy az előirányzott két ezernyi 
tag száma nem csak megkétszereződni fog, de 
lehet majd annak négy-öt, vagy többszöröse is.

Itt fölmerül a kérdés, vájjon a kincstári er
dészeti altisztek, kik részére nyugdij biztosítva 
van, valamint az egyes törvényhatósági vagy 
magán uradalmak szolgálatában levők, kik ha
sonló szerencsés helyzetben vannak, lehetnek-e, 
vagy egyáltalában lesznek-e tagjai a megalakí
tandó országos nyudij és segélyegyesületnek?

(Folytatás következik.)

E gy szab. kip. város nyugdíj- 
szabályzata.

— ( L e v é l  a s z e r k e s z t ő h ö z . )  —

Engedje meg tisztelt szerkesztő ur, hogy elmond
hassak egyet-mást lapunk tisztelt olvasóinak egy szabad 
királyi város nyugdijszabályzatából.

A szabályzrat 7. §-a igy szól:

Most már máskép kezdjük őket riasztgatni: előbb 
nagy széna csomókat gyújtogatunk s miután ezekből 
kifogytunk, sorra kerül az én legfőbb kincsem, az én 
gyönyörű elbeszéléseim. Meggyujtottunk minden éget- 
hetőt s ez alatt lovunk kétségbeesetten igyekezett 
előre, de hát ereje kisebb volt az igyekezeténél s nem
sokára beláttuk, hogy nem marad más hátra, mint 
ezt is oda dobni martalékul az éhes bestiáknak.

Az eredmény ugyanaz volt, mi az előbbi; a mene
külőt pár pillanat alatt elérte az üldöző csapat s hozzá 
fogott a lakomához, mialatt mi gyalogszerrel, futva 
igyekeztünk menekülni a veszedelemből.

Nehéz dolog volt ez a süppedékes magas hóban, 
de hát a halálfélelem emberfölötti erőt kölcsönzött 
izmainknak, no meg az, hogy a község már közelben 
volt. —

Már csak pár lépésnyire voltam az első házaktól, 
midőn valami göröngybe megbotlottam s úgy vá
gódtam hányát, mint egy darab fa s elvesztettem esz
méletemet.

Hogy mennyi ideig tarthatott eszméletlen álla
potom, arról fogalmam sincs. Végre ocsúdni kezdtem; 
bár szólni, vagy szemeimet fölnyitni képtelen valék, 
némi sejtelmem mégis volt a körültem történtekről.

A farkasok közt valék . . . Ide-oda tipegtek kö
rülöttem; az egyik arczomhoz hajolt s éreztem azon 
forró lehelletét; bozontos lábát rátette a mellemre; 
lélekzetem fogyni kezdett.

Egyszerre fölnyitom a szemeimet. . .
Otthon voltam, a szülői háznál, a puha, meleg 

ágyban, előttem az orvos köröttem, a hozzám tartozók.
Szólni akartam, de nyelvem megtagadta a szol

gálatot, fölemelkedni vágytam, de fejem erőtetlenül 
hanyatlott alá a párnákra. Elszenderedtem.

Heteken át nyomtam az ágyat.
Mikor már jobban lettem, elmondták öregjeim, 

hogy a kocsis félig megfagyva hozott haza s ő maga 
is úgy le volt gyalázva a nagy hidegtől, akár csak egy 
Szibériába pottyant afrikai benszülött.

— Hát a farkasok? — kérdeztem.
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„A n y u g d í j a z á s r a  v o n a t k o z ó  á l t a l á n o s  
h a t á r o z a t o k .  A városi törvényhatóságnál állandó 
fizetés mellett rendszeresített állásra alkalmazott tiszt
viselők, közkórházi hivatalnok, tűzoltó főparancsnok, 
továbbá a segéd-, kezelő- és szolga személyzet, mint 
a nyugdíjintézet tagjai azon esetre, ha a hivatali szol
gálat kötelékéből megválnak s az ezen szabályrende
letben előirt föltételek megvannak, állandó ellátásra, 
vagy pedig egyszer s mindenkorra adandó kielégítésre 
tarthatnak igényt.

A szolgaszemélyzetből a következők lehetnek 
tagjai a nyugdíjintézetnek: 1. a rendőrök; 2. az erdő
őrök ; 3. a kézbesítők ; a hivatalszolgák; 5. a sokszoro- 
sitógépszolga; 6. a fizetéses tűzoltók.*

Ezen szabályrendelet 12. §-a ezt mondja: „Be
számítható szolgálati időnek vétetik azon időtartam, 
melyet valaki az ellátási igény megállapításától vissza
felé egész az első hivatali eskü letételének idejéig 
szakadatlanul és egyfolytában eltöltött. E beszámítható 
szolgálati idő azonban a tisztviselők, segéd- és kezelő 
személyzetre nézve a nyugdíjintézetnek javukra történt 
első alakítása idejénél vagyis 1875-ik évnél régibb 
időtől, — a szolga személyzetre nézve pedig 1887 évi 
május hó 1-ső napjától — mint a nyugdíjintézetbe tör
tént felvételük idejétől, — tekintetbe nem vétetik.*

Hivatkozott szabályrendeletnek itt megjelölt két 
szakasza nem egyéb, mint tiprása az 1879 évi XXXI. 
t. cz.-nek, valamint az 1880 évi 25347 számú föld- 
mivelés, ipar és kereskedelemügyi ministeri magas 
rendeletnek, mert a hivatkozott erdőtörvény az erdő
őrséget műszak segéd személyzetnek nevezi.

Az erdőőri szakvizsgákat szabályzó fóldmivelés- 
ipar és kereskedelemügyi ministeri utasítás 4 §-a pedig 
azt mondja:

A vizsgálat tárgyát képezi mind az, a mit az er
dészeti műszaki segédszolgálat sikeres helyettesítésére 
s az erdőőrnek a fennálló erdőtörvényben előirt teen
dőire és jogaira tudni kell, stb.“

Hol van már most az említetett nyugdijszabály- 
zatban a törvénynek érvény szerezve, midőn a kenyér
adó törvényhatóság az erdőőrét a minden szakképzett
séget nélkülöző hivatalszolgákkal egy kaptafára húzza ?

Kitől várhat már most igazságot és métányossá- 
got a nagy felelőséggel járó, testet, lelket ölő terhes 
szolgálatot teljesítő erdőőr, ha már irányában a tör
vényt még a saját törvényhatósága sem respektálja s 
nem adja meg neki az őt jogosan megillető rangot és 
jogokat ?

Szerény nézetem szerint itt az erdőőröknek a 
nyugdíjazás tekintetében a segédszemélyzet közt lenne 
helye.

Nem a ranghajhászat vagy nagyzási hobort adta 
kezembe a tollat, mikor ezeket leirom, hanem a föl- 
háborodás a fölött, hogy itt a törvény vüágos rendel
kezéseinek megsértésével van dolgunk s meg van 
piszkolva az erdőőrt jogosan megillető czim.

E g y  t ö r v é n y h a t ó s á g i  e r d ő ő r .

LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Hetek óta nagy lelki gyönyörűséggel olvasom 
kedvelt lapunkban az országos erdészeti egyesülethez 
intézett nyílt levelet és az abban foglalt igazságokat, 
melyeket megczáfolni ugyan senkinek sem sikerülend. 
Igazán régen szükség volt már az ilyen nyílt férfias

— Micsoda farkasok? — kérdezték.
— Nos hát nem is tudják, hogy milyen veszedelem

ben forogtunk ? — Kérdém elbámulva s elmondtam 
nekik az elől leirt farkas históriát.

Szüleim mosolyogva néztek össze s atyám csak 
annyit mondott:

— Álmodtad te azt fiam!
** *

Három heti szabadságomat a hülés okozta beteg
ség három hónapra nyújtotta ki s ez a hosszú idő 
alatt atyám a saját bő tapasztalásai nyomán az er
dészet és vadászat terén megbecsülhetlen oktatásokat 
adott.

Elmondok itt egyet, mely a duvadak mérgezéséről 
szól s idézem saját szavait:

„Keress egy pár szép mogyorót, lyukaszd ki mindkét 
oldalát és kapard ki a belét. Készíts egy pár gyuía- 
szál nagyságú pálezikát; végy egy szelet vörös hagy
mát s pörköld azt meg egy pár deka avas vajban. Ha

ez megtörtént, vedd elő a kilyukasztott mogyorókat s 
tolikésed hegyével szórj egy pár szemke strychnint 
mindegyikbe ; ezután szúrd át az elkészített pálezikákat 
a lyukakon s a méreggel megtöltött mogyorókat addig 
forgasd a félig kihűlt vajban, mig azok olyan alakúak 
lesznek, mint egy hernyóbáb, vagy mint egy selyem
gubó; mire a rátapadt vaj teljesen meghüllt, kész a 
mérgezett mogyoró.

Farkasra, rókára azután a következő módon hasz
nálhatod :

Nyúl belet vagy már félig feloszlásnak indult 
marha májat köss egy darab madzagra, nem árt, ha 
egy pár héringet is teszesz hozzá s menj ki igy föl
készülve arra a helyre, hol a farkasok vagy rókák ta
nyázni szoktak. Itt húzd magad után a spárgára kötött 
csalatékot s minden 10—20 lépésnyire szúrj be egy 
mérgezett mogyorót a hóba, mindenesetre olyan idő
ben, a mikor 1—2 napig havazástól nem lehet tartani. 
— Ha köralaku utadat megtetted, s mindenfelé el
raktad a mogyorókat, emeld föl a csalatékot s térj haza.
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fellépésre, mert csak igy lehet reményünk, hogy ré
szünkre is felvirrad még valaha.

Az országos erdészeti altiszti nyugdíj- és segély
egyesület eszméjét nem csak hogy időszerűnek és el- 
odázhatlannak tartom, hanem ahhoz magam is szívvel 
és lélekkel hozzájárulok s annak pártolója és terjesz
tője leszek. Azt hiszem, hogy a környékbeli erdőőrőket 
mind meg fogom nyerni, valamint arra is van kilátá
som, hogy lapunknak, mely egyedüli szószólónk és 
pártfogónk, már legközelebb elő — és nem utófizetői 
lesznek.

Igazán felháborító, midőn tekintetes szerkesztő ur 
abbeli panaszát olvasom, hogy még mindig százával 
vannak olyanok, kik azt a csekély előfizetési dijat sem 
fizetik meg és restelkedve vallom be, hogy bizon még 
nagyon távol van az erdészeti altiszti személyzet te
kintélyes része a műveltség és lelkesedés ama fokától 
melyre okvetlen szsükségünk van, ha zöld ágra aka
runk vergődni. Bizon ha tovább is igy fog mutatkozni 
a lelkesedés és érdeklődés hiánya, nem zöld, de száraz 
ágra fogunk mihamarább jutni.

A „Nyílt levél“ minden egyes betűjével egyet
értek, mint azt már fentebb említettem s meg vagyok 
róla győződve, hogy az nem lesz elhangzó szó a pusz
tában, hanem azok, a kiknek szól, meg fogják szívlelni, 
csak attól félek, hogy kevesen vannak olyanok, kiknek 
kezéhez kerül.

Szerény véleményem szerint az egészet külön 
kellene lenyomatni több ezer példányban s nem csak 
az országos erdészeti egyesület valamennyi tagjának 
díjtalanul megküldeni, de ugyanezt az eljárást alkal
mazni egyes nagyobb uradalmakkal sőt jóformán vala
mennyivel szemben. Természetes, hogy ebben az eset
ben nem kívánhatjuk, hogy az ezzel járó tekintélyes

költségeket maga a szerkesztőség viselje, mely már a 
megszerkesztéssel és gondos kidolgozással is igazán 
szép áldozatot hozott, hanem kötelességünk az nekünk, 
kiket az ügy oly közelről érdekel.

A kérdéses nyílt levelet meg kellene szerezni minden 
erdészeti alkalmazottnak, sőt többet mondok: mindegyik
nek 2—3 példányt kellene kifizetni, hogy igy az in
gyen példányok ellőállitási és szétküldési költségei 
fedezve legyenek. A kezdet nehézségeit leküzdendő, 
én magam, bár mondhatom, hogy nehezemre esik, 
ezennel 20 példánynak az árát, 6 forintot küldök be 
s ezekből 10 példányt nevem alatt, a többit pedig 
mint ingyen példányt annak idején és az említetteknek 
kérem megküldeni.

Áldozatok és összetartás nélkül semmire sem 
megyünk s ezért itt kérem fel összes érdeklődő baj
társaimat, hogy most mutassák ki az ügyünk iránt 
való igaz érdeklődésüket.

Czélszeriinek vélném, ha tekintetes szerkesztő ur 
idővel mindazok neveit közölné, kik a nyílt levélnek 
külön kiadásban való kiadásával járó költségekhez 
hozzájárultak, illetve kik a megjelenendő füzetet meg
rendelték, mert hogy már legközelebb meg fog jelenni, 
arra nézve bírom a szerkesztő ur Ígéretét.

Isten velünk! Nem s za l ma l áng .

Különfélék.
Figyelmeztetés. A folyő hó folyamán összes 

előfizetőink czimszalagjait kinyomatni szándékozván, 
nehogy magunknak fölösleges költségeket okozzunk, 
fölkérjük mindazokat, kik előfizetési díjjal hátralékban 
vannak, hogy úgy a hátralékot kiegyenlíteni, valamint

Már másnap kora reggel kimehetsz megnézni az ered
ményt s ha a farkasok vagy rókák megfordultak 
arra, egy pár darabot bizonyosan ott fogsz kiterítve 
találni.

Akár a méreg kitevése, akár'pedig az eredmény 
kutatásakor kutyádat gondosan kösd meg, nehogy úgy 
járj, mint egykor én. Kimentem ugyanis a mérget ki
tenni s miután mindent pontosan elvégeztem s vissza
tértem kiindulási helyemre, mintegy 400 lépésnyire 
abban az irányban, a merre a mérget kitettem, egy 
vörhenyes-barna tömeget látok feküdni a havon. Le
hetetlen — gondoltam magamban, — hogy már rá
talált volna valami bolond róka a méregre, de hát az 
a test teljesen mozdulatlanul feküdt ott s igy csak 
megindultam arrafelé, magam után vonszolva a csa- 
latékot.

Mikor úgy ötven lépésnyire voltam az áldozattól, 
elfutott a méreg. Ott feküdt az én „Indító2 kopom 
kiszenvedve. A kiváncsi beste megevett egy mérgezett 
mogyorót s attól pusztult el.“

Ennyiből állott atyám oktatása s én kipróbáltam 
a leirt módot s azt kielégítőnek találtam.

Ezóta valahányszor farkasra vadászom, mindig 
eszembe jut a rémes farkaskaland, melynek az ország
úton majdnem áldozatul estem — álmomban.

ADOMÁK.
A fürdőben. Fiatal hivatalnok, kinek szabad

sága lejárt, egy fiatal nőhöz:
„Holnap haza utazni szándékozom, meddig fog 

még maradni, Bodnár kisasszony?2
A fiatal nő:
„Meddig Bodnár k i s a s s z o n y  fogok maradni? 

az csak Öntől függ.2
Visszaadva. Rendőr egy diákhoz: „Miért nevet 

mindig, mikor előtte elmegyek?2
A diák: „Miért megy mindig előttem, a mikor

nevetek?2
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az előfizetést megújítani szíveskedjenek. A pénzeket 
az „Erdészeti Ujság“ kiadóhivatalára és nem a szer
kesztő nevére kérjük küldeni.

Érdekes szépirodalmi lap. A „Vasárnapi 
Lapok* képes szépirodalmi lapra felhívjuk tisztelt ol
vasóink figyelmét. Ez a lap gyönyörű illustráczióival, 
értékes szépirodalmi tartalmával páratlanul áll irodal
munkban. Különösen érdekes az auguszstus 8-iki szám 
diszkiadása, annyival érdekesebb minden igaz hazafira 
nézve, mert kiadására az szolgáltatott alkalmat, 
hogy a kolozsvári tudományegyetem Ő esász. és kir. 
fenségét József főherczeget dísz-tudorrá avatta. Ez a 
diszkiadás egyéb számos felvétel mellett a fenséges 
ur családjára vonatkozó 65 különféle igen díszes kiál
lítású képet tartalmaz s így minden magyar ember 
asztalának örökbecsű díszét képezi. A „Vasárnapi 
Lapok* előfizetési ára egy évre 8 frt. Az említett disz- 
kiadásu szám külön is megrendelhető egy koronáért. 
A pénz a jelzett lap kiadóhivatalába (Budapest VIII., 
kerepesi ut 17) küldendő.

Erdészeti mulatság. A következő meghívót 
vettük: Az ó-hutai völgyben, „Mexikó* nevű vendég
lőben 1897. évi augusztus hó 8-án a diósgyőri urada
lom alá tartozó erdészeti altiszti személyzet az erdé
szeti altiszti segélyalap javára tánczvigalmat rendez, 
melyre t. ez. és becses családját tisztelettel meghívja 
a rendezőség. — Belépti- díj teszés szerint. — Kezdete 
délután 3 órakor. — Rósz idő esetén a mulatság a 
vendéglő dísztermében fog megtartani.

Háromszoros életmentő diák. Ritka tanu- 
jelét adta bátorságának Teleky József egy kis 15 éves 
kolozsvári polgári iskolai tanuló: ebben az évben már 
háromszor mentett emberéletet. Első esete ezelőtt 
három hónappal volt; május hó végén; a csertörő malom 
hidjárói egy Varga nevű 5—6 éves gye.imek a Sza
mosba esett hová bizouyosan belefulladt volna, de 
Teleky utánna vetette magát ruhástól és ki mentette 
a már fulladozó gyermeket. Második esete Magyar-Új
faluban történt, julius elején a megáradott patak iszapos 
vizéből kimentette Sikó Andrást, Sikó Kálmán sólyom
kői birtokos fiát, kit már a viz a fűzfa gyökerek közé 
bonyolított, honnan meglehetős fáradságba került a 
a bátor életmentőnek kiszedni. Harmadik esete julius 
29-én történt Sólyomkőn, hol 12—13 éves fiuk füröd- 
tek, kik közül Dávid Vaszilika 12 éves fiú igen mélyen 
talált bemenni, társai kiabálására a véletlen közelben 
levő Teleky éppen alkalmas időben érkezett oda, hogy 
még meg menthesse a vigyázatlan paraszt fiú 
életét. Mind a három esetben teljes öltözetben vetette 
magát a vízbe s saját élete koczkáztatásával mentett 
meg három életet.

Ajándék a próféta szakáidból. Konstanti
nápolyból jelentik, hogy a szultán nem régiben nagy 
örömet okozott a bokharai derviseknek. Megajándékozta 
kolostorukat a próféta szakáiénak egy szálával. Az e

reklye átadása a napokban ment végbe fényes ezere- 
móniák mellett. Az ajándékért nagy küldöttség jött 
Bokháráról Konstantináplyba, mely az ereklye átadása 
napján fényes proczesszióval ment fel a Yildiz-palotába, 
a hol a kalifa nyitotta fel az ereklyetartót, kivett be
lőle egy hajszálat s átnyújtotta azt a bokharai küldött
ség vezetőjének, a ki leborulva vette azt át és betette 
a gyémánttal, rubinokkal, smaragdokkal díszített kincsi 
szekrénykébe. A proczesszióval, azután a szultán vissa- 
vitte a régi szerailbe a próféta szakáiét.

Czigányok garázdálkodása. Ennek a vándor 
népfajnak a gárázdálkodása úgy látszik sohasen érvéget. 
Alig múlik el nap, hogy a lapok krónikáiban erró'l ne 
olvassunk. A "Bp. H“ egyik száma a két alábbi esetet 
közli: R a b l ó g y i l k o s  c i g á n y o k .  Szatmárról írják, 
hogy a Gyó'rtelek és Ökörirtó között fekvő' országúton 
meggyilkolták és kirabolták Boros földművest, a ki hét
száz forintra rugó összeggel gyalogosan akart Mátészalkára 
menni. A  szerencsétlen áldozatnak elvágták a torkát, aztán 
az országút árkába dobták. A csendörség rögtön kutatni 
kezdett s el is fogta a tetteseket, a kik egy cigány kara
vánhoz tartoznak.

Hihetetlen. Egy felvidéki lapban olvassuk a követ
kezőket : Mennyit ér egy asszony ? Szatmármegye K. köz
ségében adták meg erre a választ, mégpedig okmányilag, kö
telezvény alakjában. M. A . erdőőr, ki nejétől elváltán él, J. F . 
kohómunkás házánál lakott és szemet vetett lakásadójának 
feleségére s hogy zavartalan birtokosa is lehessen, formálisan 
megvásárolta J. F. feleségét, miután az eladót előbb ala
posan leitatta. Ez a kötelezvény, mely még mai 
korban sem tartozik a megszokott ügyiratok közé, igy 
szól: „Kötelezvény. Alulírottak személyesen bizonyítják, 
miszerint f. évi április 6-án megesküdött feleségem eladom 
(7 forintért), azaz hét forintéit M. A. m. kir. erdőőrnek 
azon feltétellel, miszerint nekem többé sem testemnek 
sem lelkemnek nem kell. Ezen kötelezvény, még azt 
foglalja magában, hogy a lakás és a vetemény anyag: 
azt két felé osztjuk. Továbbá minden hó 3-án a lakásért 
én M.A. erdőőr 2 forintot, azaz két forintot, J . F . nek 
fizetek, Kikötöm azon pontot, hogyha esetleg bármi kis 
hántásom lesz, akkor bármely bíróság által beperelni 
lehessen. Kelt K., 1897. év április 6-án. Előttünk: L . .  
G. . K  . K . . . Mint átvevő: M . .  A . . Eladó: J. . F . .  
Hátirat: A  bent levő vásárlás alapján feleségem eladtam 
7 frt, azaz hét forintért, mely ősszeget a mai napon fel
vettem, igazolom. Kelt K., 1897. április 6. Az eladó és 
a pénz átvevő :J. F .‘ ‘ Egyúttal megjegyezzük, hogy az 
asszonynak a vásár iránt semmi kifogása sem volt

A karaván bűnei. A  nagyszebeni kir. tör
vényszék, mint a „B . H.“ írja, augusztus 2-án helyezte 
vád alá a hírhedt • Sárközy-karavánt, a melynek tagjai 
egész sereg rablógyilkosságot, rablást és lopást követtek 
el. Alig van Erdélynek olyan megyéje, a hol ne garáz
dálkodott volna a banda. Évekig hiába keresték a bűnö
söket. végre 189-1. október havában kézrekerültek. A
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voilai csendőrség valami kisebb lopás miatt az egész cí- 
gánykaravánt bekisérte a nagyszebeni törvényszékre. A  
vizsgálóbíró vallatta a bandát, a mely erősen tagadott. 
Végre a tizenhároméves Bercsa György töredelmes val
lomást tett s elmondta a Sárköziek bűneit, Az elsőrendű 
vádlottak Csurár Luka, Sárközi Jóska, Sárközi Farkas, 
Kálderár Petru és Szepi Péter, a kik 1889. október 2-án 
Galacon megölték Csurár iMáriát, 1890. március 10-én 
Lippán elpusztították a Szavics házaspárt, azután a 
temesvári Amerik á-hoz címzett vendéglő közelében Nagy 
Józsefet gyilkolták meg. Ezenkívül igen sok rablást és 
lopást követtek el s alig van paragrafusa a törvény- 
könyvnek, a melyet meg ne sértettek volna, A  monstre- 
pör iránt igen nagy az érdeklődés a városban.

Orvvadászok találkozása. Krasznahorka- 
Váralja község erdejében vadászgatott orvul János 
Ágoston, a ki már többször próbált igy szerencsét. Most 
azonban egy bokorban mozgást vett észre és a nélkül, 
hogy az örej okáról tudomást szerzett volna, oda czélzott, 
mert azt hitte, hogz vad közeledik. A  lövés után látta 
csak, hogy orv-vadásztársát, Plajdicskó Jánost találta, a 
ki azonban nem szenvedett súlyos sérülést.

Pályázatok.
Kb. érd. sz. 185/1897.

P á l y á z a t i  h i r de t mény .
Kis-Küküllővármegye dieső-szent-m ártom szolga- 

birói járásban Dicső-Szent-Márton székhelylyel rendsze-

resitett kerületi erdőőri állás elhalálozás folytán meg
üresedvén, annak betöltése czéljából ezennel pályázat 
hirdettetik.

Ezen állással egybekötött illetmények a követ
kezők :

évi fizetés........................ . 250 frt
lótartási-átalány . . . . . 80 „
lakbér-átalány . . . . • 40 „
tűzifa-átalány................... • 30 „
irodai-átalány................... • 2 ,

Összesen . 402 frt
Pelhivatnak tehat mindazok a kik ezen állást el

nyerni óhajtják, hogy fedhetlen életüket, ép, egészséges 
testalkatukat, az erdőőri szakvizsga letételét, életkoru
kat s a magyar nyelv bírását igazoló okmányokkal 
felszerelt — sajátkezüleg irt — kérvényeiket folyó évi 
augusztus hó 30-ig alólirt bizottsághoz annyival bizo
nyosabban nyújtsák be, mert a később beérkezett fo
lyamodványok nem fognak figyelembe vétetni. Erdőőri 
szakiskolát végzett egyének előnyben részesülnek.
K i s - K ü k ü l l ő v á r m e g y e  k ö z i g a z g a t á s i  er 

d é s z e t i  b i z o t t s á g á t ó l .
Dicső-Szent-Márton, 1897 julius 29-én.

Főispán, elnök helyett:
H. G ál D o m o k o s

alispán, h. elnök.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Em il.

Majdnem

8 0 0 0  F O R I N T
lesz díjtalanul kiosztva

3_= JÉJ T “
kiahóhivatala által. A díjkiosztáson, valamint a kiadóhi
vatal által nyújtandó tisztességes és jövedelmező mellék- 
kereseten (biztos állásra való kilátással) részt vehet min
denki (nő vagy férfi) ki a következő talány megfejtést be

küldi,

A s Zeren eseabát Rakse géde.
_ aaĤHnaaaiaaMa _

A ki ezen talányt meg tudja helyesen fejteni, az 
küldje a megfejtést és 35 krt postabélyegben a pontos 
czimével „A LET" kiadóhivatalának.

BUDAPEST, V.

M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rendkívül érdekes 
diszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül

8 o s z t á l y b a n ,  1 5 0 0  fő j u t a l o m  
majdnem

8 0 0 0  f o r i n t  ö s s z é r t é k b e n
köztük jutalmak: 1000, 800. 750, 500, 300, 250, 200, 150, 100 
koroná s. i. t. értékben lesz kiosztva olykép, hogy bárki 
is mind a 8 osztályon részt vehet s igy 8 legelső föjuta- 
lomra is tehet szert. A közelebbi felvilágosítás valamint a 
jutatmazottak névsora és czimó „ALét“-ben lesz közzétéve.

A „REFORM-TANMÓD VEZETŐSÉGE," hogy a maga 
nemében páratlan a pedagóphisiológiai szaktekintéiyek 
által elismert psychó- és phisiólógiai következetességen 
alapuló tanfolyamain (levél szerint is) résztvevők között 
(nő vagy férfi) több mint

15000 KORONA
dijakat oszt ki oly ezólból, hogy ezen tanmódot — amely 
mindenek előtt a tanulni óhajtót megtanítja tanulni, s egy
ben ennek emlékezőtehetségét a tökély legmagasabb fokára 
emelni törekszik, s csakis akkor kezd a tulajdonképeni 
tantárgy tanításhoz, ha a tanuló emlékezőtehetsége az il
lető tantárgy felfoghatására kellően elökészitetett, — min
denütt ismeretessé tegye, adja a következő dijtalányt.

A g Yakor la t  i t  Ud Á s 
N. n. N. n. N. n. N. n. N. n. k ire 

h Asz nos

A ki ezen talányt helyesen meg tudja fejteni, küldje 
azt és 40 kr. postabélyeget a pontos czimével a REFORM- 
TANMÓD ,23“ VEZETŐSÉGÉHEZ,

B u d a p e s t ,  vá cz i  k ö r ú t  74. 
M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rennkivül érdekes 
diszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül 
3 osztályban 1500 föjutalom — több mint 15000 korona 

összértékben köztük 1000, 800, 750, 500, 300, 250, 200, 150, 
100 korona s. i. t. értékben lesz kiosztva, olykép, hogy 
bárki is mind 8 osztályon vehet részt s igy 8 legelső fő
jutalomra is tehet szert. Közelebbi felvilágitások valamint 
a jutalmazottak névsora és czime más helyen lesz közölve.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2020. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/68-1/2020.



360 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

MA6YAKH3N ELSŐ, LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ ÖRAÜZLETt.

íllapitfgtott
F 1847. CY

SZLETFIZr
Kassa!

Képes áríegyzéfe teérrasnfve. Javítások pontosan eszfüizSiieínek.
IWllllll II M l  ----------------------------  -------- " "  -■ 1 I ------------- <1

rjnzM .

M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke, -"fai
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagyméltóságu földm ivelesügyi m. kir. Ministeriumnak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt magas intézkedésével,

czégünli újólag megtoiza-tott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

RUHÁK. —~ ~ =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

Vidéki megrendelések kiváló figyelemmel eszközöltetnek.
Óvakodjék mindenki oly czégektől, melyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni *^p|
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T Á R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készitö intézete.
0  csász. és kir. Fensége József Főherezeg udvari szállítói 

A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen,
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ....................................4 írt — kr.
Fél évre . . .  ..........................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z / *
(Folytatás.)

Szerény véleményünk szerint igenis szük
séges, hogy ezek is tagjaivá váljanak az egye
sületnek, nem csak ennek érdekében, de a 
saját és családjuk érdekében is.

A ki ösmeri a nyugdijak mérvét ott, a 
hol meg vannak, az nagyon jól tudja, hogy az 
nem egyéb kissé fölcziczomázott koldusbotnál; 
olyan ez a nyugdij a boton, mint a lakodalmas 
vőfély botján a piros keszkenő és a szalagból 
készült czifra csokor.

Az altiszti személyzet között alig van 
olyan, kinek a nyugdij csak közepes megél

hetést is biztositana, kivált akkor, ha ebből 
még nagyobb családot is el kell tartania; az 
özvegyek nyugdijáról, a gyermekek nevelési 
járulékáról jobb nem is szólni, mert az ezekről 
való beszéd csak fájdalmas érzéseket kelt az 
ember szivében.

így tehát azok jövője is, kik nyugdíjra 
igényt tarthatnak, nagyon kétséges és némi 
külön jövedelem vajmi jól esnék nekik.

Sokan belátják ezt és azok, kiknek a 
módja azt úgy a hogy megengedi, a különféle 
biztositó társaságokat keresik föl és ezek révén 
igyekeznek maguknak bizonyos tőkét vagy 

j pedig évi járadékot biztosítani. De az ilyen 
biztosítás tudvalévőleg fölötte drága s a szegény 
sorsú ember az igen magas dijakat nem bírja

TÁrICZáSL.
——~*>b------

Úti Em lékeim ből.
— Irta K u l c s á r  Pál .  —

Már olyan időt is értem, a mikor turistáskodnom 
kellett akaratlanul is.

Hiába, hatalmas országok büszke császárjai s 
királyai, világverő hadvezérek s bölcs államférfiak 
meghajlanak a házi orvosuk parancsa előtt; hát oszt' 
én, egyszerű ember, az élet lépcsőjén állva, hogy ne 
teljesitném az orvos jóakaró ajánlatát.

Fölczihelődtem tehát, s egy darabig vonaton, aztán 
per pedes apostolorum (az apostolok lovain) ballagtam 
először is a körtvélyesi erdészhez kalauzamul kérendő 
őt fel.

Elindultunk hát ketten, barátságos konverzálás 
között. Bejártuk a Gereguj, Opcsina, Toszti és Kicsora 
nevű erdőrészeket első és második nap, mig harmadnap 
az apsai oldalnak dűlő Peres erdőt tekintettük meg.

Az egyes hegycsúcsok és a hegy gerinczekről 
igazán remek kilátás nyílik. Köröskörül az erdők koszo- 
ruzta bérezek között látni az Opcsina keleti részéről 
Körtvélyest, Hosszú-mezőt a nyugatiról: Kökényes, 
Kirva, Bedő, Szaploncza, Taraczköz és Técsöt. A Nagy 
kicsora hegycsúcsról pedig: Alsó- és Felső-Apsát, s a 
végtelen távolban: Szarvaszó, Kabola-Csárda, Szlatina 
és Máramarossziget-körvonalait látjuk tiszta időben.

A Tisza mint egy végtelen ezüst esik tűnik föl 
az ember szemei előtt. Nézem, bámulom ezt a sze
szélyes folyamot és magam előtt látom a kőrösmezői 
Okolán eredő vékony erecskét, melynek viztarlalmát 
egy marokkal föl lehetne fogni. Vadregényes termé-, 
szeti szépségekben gazdag ponton ered s útjában folyton 
növekedve Kőrösmezőtől a zsilipekben össze gyűjtött 
v í z  segélyével, mig M.-Szigettől gátviz nélkül is gya
korolható rajta a tutajozás. így növekszik, gyarapszik 
a Tisza méltóság teljesen ringva medrében, mig 1383 
km. hosszú pálya után át szelve a magyar alföldet 
Titelnél a Dunába ömlik.
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fizetni, e mellett pedig nagyon nagy a kocz- 
kázat is, mert ha már fizeti is a biztosított 
bizonyos időn át járulékait, ba véletlenül sorsa 
rosszabbra fordul és egy-két részlet fizetését 
elmulasztja, az egész addig befizetett pénze 
oda vész s biztosítása megsemmisül s fillérein a 
társaság gazdag részvényesei osztoznak meg. 
Különös figyelmet érdemel még az is, hogy a 
biztositó társaságok jövője bizonytalan s a 
pénzpiaczon gyakran előforduló rázkódtatás e- 
setén bukásnak vannak kitéve.

Ilyen viszonyok mellett valóban nagyon 
jól esnék egy oly szolid intézmény tagjává 
lehetni, mely csekély áldozatok mellett ha nem 
is fényes, de legalább némi nyugdijat biztosí
tana tagja részére.

Másrészt a létesitendő egyesületnek is 
érdekében áll, hogy olyan tisztességes testület, 
mint az államkincstári, törvényhatósági vagy 
esetleg néhány magán uradalmi altiszti személy
zeté, a maga egészében tagjává legyen s ez 
által nem csak erkölcsi súlyát, de anyagi ere
jét is növelje.

Következnék a kérdés, hogy mik legyenek 
azután ama előnyök, melyeket az egyesület 
tagjai részére biztosítana.

Szerintünk ezek az előnyök kétfélék len
nének: erkölcsiek és anyagiak.

Az egyesület egyik hivatása lenne tagja

fölött kiterjeszteni védő szárnyait, azok érdekeit 
mindenben megoltalmazni, őket a jogtalanság 
ellen megvédeni, hasznos és szakba vágó, min
denki által könnyen érthető nyelven vagy nyel
veken szerkesztett könyvek és folyóiratok által 
tudásukat fokozni, lelkületűkre nemesitőleg 
hatni s kiemelni őket abból a méltatlan lenézett 
helyzetből, a melyben most az erdészeti altiszti 
személyzet legtöbbjének része van.

Sok erdőbirtokos azon panaszkodik, hogy 
nem kap szolgálatába szakképzett erdőőrt, még 
több szakképzett egyén pedig azon kesereg, 
hogy miután magát szakmájában nagy fáradt
sággal, költséggel kiképezte, éveken keresztül 
nem tud megfelelő állást kapni. Ezen a bajon 
szinte az egyesület lenne hivatva segíteni, oly 
módon, hogy a szolgálatot adók és az azt kere
sők közt a közvetítő szerepét vinné, még pedig 
az olyan közvetítőjét, melyben erkölcsi súlyánál 
fogva mindeki teljesen megbízhatnék.

Nagy előnyére válnék ez mind a birtosok- 
nak, mind pedig az alkalmazottaknak, de talán 
legnagyobb előnyére magának a honi erdésze
tünknek is.

A mi már most az anyagiakat illeti, itt lenne 
a tér, hol az egyesület áldásos volta leginkább 
kitűnnék.

A ki az érd. altiszti személyzet sanyarú hely
zetét ismeri, a ki tisztában van azokkal az anyagi

Ki hinné mire képes es a folyó, melyről a költő*) 
versének kezdetén azt mondja:

„A folyó oly simán, oly szelíden 
ballagott le parttalan medrében; 
nem akarta, hogy a nap sugara 
megbotoljék habjai fodrába.”

De eszembe jut Szeged és annyi más helység s a 
csak közel múlt árviz károsultjainak nyomora és igazat 
kell adnom a poétának, midőn költeményének utolsó 
strófájában igy Írja le a Tisza áradását.

„Mint az őrült, ki letépte lánczát, 
vágtatott a Tisza a rónán át.
Zúgva, bőgve törte át a gátot, 
elakarta nyelni a világot.”

A magasabb régiókban vagyunk, távol a világi 
zajtól. Ünnepélyes, mondhatni megható érzés kél az 
emberi kebelben.

A legromlottab erkölcs is magába szál az ily he

lyen; kialszik az önzés, a bosszú, a pénzvágy, hogy 
helyüket a nemesebb érzések; a hit, remény és a sze
retet foglalják el.

Az optimismus a pessimismus főié kerekedik; a 
legnagyobb világfájdalommal eltelt kebel is beláthatja 
e pár sor igazságát:

Az élet egy gyönyörű rózsa mező,
Aunak, a ki abban jól mesterkedő;
Az élet egy kietlen, sivár puszta,
Annak, a ki azt használni nem tudja.

Élni akar az ember, meghalni nem viczcz; ahoz 
nem kell tudomány, egy golyó, egy kötél, egy adag 
méreg és a jó Isten tudja hány féle mód és alkalom 
kínálkozik az öngyilkosságra. Küzdeni kell a létért, 
hiszen Madách, „Az ember tragédiája” czimü nagy 
művében oly találóan fejezi ki az isteni intelmet:

„Mondottam ember, hogy bízva bízzál.”
A mind magasabbra törekvő nap tüzsugarai elől 

a fák közé térünk be.
Csöndesen baktatva haladunk kitűzött czélunk felé.*) Lásd Petőfi „Tisza” czimii gyönyörű költeményét.
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gondokkal, melyekkel neki lépten-nyomon meg 
kell küzdenie létért való küzdelmében, az tudni 
fogja azt is, hogy hol és miként lehetne és kel
lene ezeken a bajokon segíteni.

A családban előforduló egy-egy betegség 
hányszor lesz szomorú kimenetelű ott, hol az 
idejekorán alkalmazott segítséggel a bajnak ele
jei vehető ! De hát az erdőőrnek csak ritkán lehet 
az orvosi segélyt igénybe venni, mert lakása 
rendesen városoktól, falvaktól távol esvén, az or
vosnak kihozatala néha szinte teljesen lehetetlen, 
ha pedig lehetséges, oly nagy költségekkel jár, 
melyeket a szerény javadalmazása meg nem bir.

Az alakítandó egyesület figyelmét erre is 
ki kellene terjeszteni s tagjait huzamosabb és 
nagyobb költséggel járó betegségnél megfelelő 
segélyben részesíteni.

Haláleseteknél, kivált ha a végzet a csa
ládfőt ragadja ki az élők sorából, a hátramaradot
taknak a veszteség fölötti fájdalmát még fokozza 
az, hogy az elhunyt végtisztességének megadásá
hoz szükséges költséggel sem rendelkeznek, ha
nem a legtöbb esetben uzsora kölcsönre, vagy 
pedig más emberek könyörületességére szorul
nak akkor, midőn a jövő megélhetés nehéz kér
dése lép előtérbe. Más segítség híján szerény 
holmijukat kénytelenek potom áron elveszte
getni.

Ilyen eseteknél az egyesületnek bizonyos

összeget kellene biztosítania tagja, részére és 
pedig nem csak maga a tag, hanem annak csa
ládja tagjai elhalálozásának esetére is.

Inkább emeltessék az évi tagsági dij bizo
nyos összeggel, mert azt mindenki szívesen s 
készséggel fogja fizetni, ha magát ily módon 
minden eshetőségre nézve biztosítva látja.

Elemi csapások,véletlen szerencsétlenségek 
esetén az egyesület szinte éreztethetné áldásos 
működését, ha nem is mindjárt eleji vei, de idővel, 
mikor már anyagilag megizmosodott.

Legfőbb hivatása lenne azonban az egyesü
letnek tagjai, illetve azok családtagjai részére 
megfelelő nyugdijat biztosítani, melynek nagy
sága egyelőre meg nem állapítható ugyan, mert 
az az egyesület vagyoni viszonyaihoz lenne csak 
alkalmazható, de olyannak minden esetre kellene 
lennie, hogy legalább a legszerényebb megélhe
tést biztosítsa élvezőjének.

Itt kiváló figyelem lenne fordítandó a kis
korú és még nevelést igénylő árvákra, mert ezek 
azok, kik a támogatásra leginkább rászorulnak. 
Természetes, hogy ilyen tág jótékonyság mellett 
az egyesület anyagi ereje nagy mérvben igénybe 
vétetnék s gondoskodni kellene uj és uj források
ról, melyek hivatva lennének a bekövetkezhető 
hiányt meggátolni. Ilyen forrásul lehetne venni 
például azt, hogy egy-egy egyesületi tag elha
lálozásánál a többi valamennyi bizonyos — bár

Bent az erdőben elhal a madár dal, megritkulnak 
a növények, legföllebb egy - egy páfrány csomó szár
nyalt levélhez hasonló lombozattal terpeszkedik a kissé 
mélyedéses vizenyősebb helyeken. Virágot már alig is 
találni ott. Egy gyalog ösvényre bukkanunk, azon bal
lagunk tovább.

Társam teljes szolgálati felszereléssel lépdel mel
lettem, úri magam pedig csak vadász táskám terhe 
alatt nyögök; jobb kezemben hegymászó bottal köny- 
nyitem a járást. Ilyen kinézés mellett nem csodálom, 
hogy sertés nemesitőnek néztek az egyik községben. 
A legnagyobb bosszúságom közepett is mosolygok ha 
reá gondolok. Kökényes községen jöttünk át kalauzom
mal, a mikor egy csinos orosz menyecskét látunk nagy 
sietve jönni utánnunk. Megállunk, vissza fordulunk s 
társam orosz nyelven azt kérdi az asszonytól: „Sta 
treba‘?“ (mi kell?) Az asszony lefőzte az ipsét alaposan, 
mert tiszta magyarsággal válaszolt azt kérdve tőlem: 
„nem herélné ki a malaezomat; ugye miskároló ?“

Hogy mit feleltem neki, azt már nem irom le.

Az erdő titokzatos csendjét legföllebb egy - egy 
' kakuk töri meg, a mint hivalgó hangon kiabálja tulaj- 
| dón nevét.

Fürge mókus ugrál ágról-ágra, fölriasztva a fész
keken ülő anyamadarakat és a fák kérgét kopácsoló 
harkályokat.

A közeli tisztásokról ide haliszik a nyáj őrző ko
mondorok csaholása s a juhász szokásos füttye, mellyel 
a nyájat dirigálja.

Egy pillanatra megállunk, aztán egy nagy varga
betűt írva le, megkerüljük őket.

Akkorra már elhalt a fütty, a juhászkutyák vak- 
kantása; csak olykor-olykor hallszott a sűrűből: „cse-e, 
kecs, kecs; prr!‘ aztán ismét csend lett.

Az erdei tisztás szélére értünk. A juhoknak hire- 
hamva sem volt ott; pedig azon túl már: „Tilos a 
legeltetés/

— A firma már a tilosba hajtotta a juhokat — 
mond az erdész — most hurokra kerül a gaz náczió.

Elindultunk egyik jobbra a másik balra, mint akár
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csekély összeget — fizetne be az egyesület pénz
tárába, mely összeg a tartalék alap gyarapítására 
forditattnék.

(Folytatás következik.)

Engedjétek hozzám jó'ni a kisdedeket.
Ezek voltak az Üdvözitő fenséges szavai, midőn 

tanítványai nem akarták megengedni, hogy a szülők 
gyermekeiket a Mester elé vigyék, hogy ezek az ő 
áldásában részesüljenek, mert azt mondták nekik, hogy 
az ur fáradt. Az Üdvözitő azonban nem ismert fáradt
ságot ott, hol a kicsinyekkel jót lehetett tenni s maga 
elé bocsátotta azokat.

Kisdedek most is számosán vannak, melyek rá 
vannak szorulva ha nem is az erkölcsi, de inkább az 
anyagi áldásra és ezek közé tartoznak első sorban 
azok a szerencsétlen árvák, melyeket a végzet meg
foszt gondozójuktól, kenyérkeresőjüktől akkor, midőn 
még zsenge koruk, testi és szellemi gyengeségük miatt 
magukról gondoskodni, magukat fönntartani képtelenek. 
Jaj az ilyeneknek még akkor is, ha egyébként anyagi 
gondokkal küzdeniük nem kell, mert ha egyebet nem 
is, de nélkülözni kénytelenek a gyermek legnagyobb 
kincsét: a gyöngéd szülői szeretetet és gondviselést, 
melyet semmiféle anyagi jólét pótolni nem képes, de 
százszorta jaj azután az olyanoknak, kik nem csak ezt 
veszítik el, hanem ezen fölül még nyomorúsággal, Ín
séggel is kénytelenek küzdeni.

Minden szülőnek első és legszentebb kötelessége 
gyermekei jövőjéről gondoskodni s azokat ebben a 
tekintetben minden kitelhető módon biztosítani. Annak 
a biztosítása, hogy az atyai, anyai gondozása meg

legyen a gyermeknek ama koráig, mikor már saját 
szárnyaira kelhet, a természet törvényei által van aka
dályozva, mert senkinek sincs a homlokára Írva, hogy 
mikor ragadja őt ki az élők sorából a kérlelhetlen, 
könyörtelen halál, igy hát csak az az igyekezet marad 
meg, hogy gyermekünk jövőjének anyagi oldalát, a 
a megélhetést biztosítsuk.

A legegyszerűbb módja ennek a vagyon gyűjtés, 
de hát az emberek milliárdjai közül csak kevésnek a- 
datott meg az a szerencsés sors, hogy az élet gondjai 
és viszontagságai mellett szerény jövedelméből, fáradt
ságos munkája gyümölcséből valamit megtakaríthasson; 
elég, ha napról-napra megélni képes.

Az államok, egyes nagyobb vállalatok s hasonlók 
úgy igyekeznek ezen a bajon segíteni, hogy alkalma
zottjaiknak munkaképtelenségük, — családtagjaiknak a 
kenyérkereső a kenyérkereső családfőnek elhalálozása 
esetére bizonyos nyugellátmányt biztosítanak. Biz 
ez sovány és keserves ellátás, de hát még mindig 
több a semminél, bár sokszor oly anynyira csekély, 
hogy csak arra jó, hogy az abban részesedőnek nem 
kell általvető tarisznyával menni koldulni, egy tarisznya 
is elegendő neki.

Nálunk az államkincstár szinte gondoskodott ar
ról, hogy alkalmazottjai bizonyos szolgálati évek eltelte 
után nyugdíjban részesülhessenek, a családfő elhalálo
zása esetére pedig a hátramaradt özvegy nyugdiján 
fölül még a netán hátramaradt árváknak nevelési já
rulékot is biztosit.

A férfiak és az özvegyek nyugdijáról nem szán
dékunk ez alkalommal szólni, mert az szorosan nem 
is tartozik czikkünk keretébe, hanem pusztán magáról 
a gyermeknevelési járulékról.

Erre nézve a nyugdíjtörvény úgy intézkedik, hogy

két ravasz róka közeledve a prédához. — A pakurár 
egy tuskón ült, lábait lógatva, bámulva maga elé.

Egész közel értünk hozzá, még akkor se vett 
észre minket.

— Hát te mit keressz itt, ki engedte meg itt a 
a legeltetést? — rázta föl mélázásából az erdész.

Mint egy ideg beteg rázkódott meg, nyomban föl
ugrott, s futásnak eredt.

— „Megálj!“ kiált reá az erdész.
Hanem annak kevés hajlandósága lett volna tel

jesíteni a felhívást. Jó szerencse azonban, hegymászó
botom elibe tartom, megbotlik és úgy oda teremti 
magát az anyaföldhöz, hogy orrán, száján kibugygyant a 
vér. De ugyan e pillanatban mint két felbőszült tigris 
rohantak a juhász kutyák reánk.

Kölönczöt persze soha sem viseltek, könnyű volt 
a futás. Emberem sem dédelgeti őket, oda gyújt és 
nyomban reá keserves orditás között tört lábbal hátra 
arczot csinálva inait vissza az a lővástől megijedt 
társa nyomán.

A juhász föltápászkodik, egy kis ellenvetés után 
beadja a derekát. Össze tereli a nyájat és elindul a 
szomorú menet a legközelebbi község házához.

A mi ezután következett, azt már a juhász gazda 
bánta meg. Tartja is a „ciné minte“-t az erdészre meg 
arra a másik domnisoru-ra.

Bevégezve a kitűzött túrt, testben lélekben fel
frissülve térek vissza Íróasztalom mellé, megkezdeni 
és folytatni újból a tolikoptatás, tenta és papírfogyasz
tás sorvasztó munkáját.

Lelkem előtt még egyszer fölujulnak a látottak; 
oly jól esik vissza gondolni arra, hogy én szabad em
ber is voltam egy pár napig.

Mint Shakespeare „Lear király* czimü tragédiájá
nak egyik hőse én is fölkíáltok „Last nőt least!* (an
gol szállóige, annyi mint: „a végső, de nem utolsó*.) 
Fölteszem magamban, hogy a legközelebb kínálkozó 
alkalmat fölhasználom kirándulni közibétek újból, vad
regényes körtvélyesi bérezek.
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az igényjogosult özvegynek gyermekei után nevelési já
rulékra csak akkor van igénye, ha a férj (atya) elha
lálozásakor l e g a l á b b  h á r o m  még a n ya i  e l l á 
t á s b a n  á l l ó  g y e r m e k k e l  m a r a d t  há t r a .

Tehát egy gyermeknek, két gyermeknek nincsen 
szüksége nevelési járulékra, hogy ilyenben részesül
jenek, szükséges, hogy még egy harmadik éhes száj 
jöjjön a segítségükre, mert az egyet, a kettőt az öz
vegy saját nyugdijából is minden nehézség nélkül el
tarthatja.

A IV. osztályú erdőőr özvegye kapja az elhalt 
férje által élvezett készpénz fizetés egy harmadát nyug- 
dijképeu, tehát 80 forintot, a hasonrangu faraktáröré 
66 forint 66 krt. ebből tehát nem csak maga megélhet, 
hanem még két gyermeket is eltarthat, neveltethet, 
iskoláztathat s csak akkor van szüksége támogatásra, 
ha a gólyamadár még véletlenül egy harmadik gyer
mekkel is megáldotta, de itt még a gólyának is vi
gyáznia kell, hogy elég sűrűn járjon s a gyermekek 
életkora között nagy hézag ne legyen, mert annak a 
harmadik gyermeknek is anyai ellátás alatt kell lennie 
az atya elhalálozásakor, mert ha az a harmadik vélet
lenül leány gyermek s 16 esztendős korában férjhez 
megy, ez által két kisebb testvérét megfosztja a havi 
1 frt 50 kr. nevelési járuléktól s miután pontos számí
tások szerint egy gyermeknek az eltartására és isko
láztatására ennyi untig elég, ezt az anya kénytelen a 
saját fenntartására szánt nyugdíjból kiadni s igy a IV. 
oszt. faraktárőr özvegyének a saját maga czéljaira 
marad még 30 frt 66 krnyi tekintélyes összeg, melyből 
azután pompásan megélhet és ruházkodhatik.

Azt fogja valaki ellenvetni, hogy hiszen az özvegy 
még más utón is juthat keresethez s nem szabad pusz
tán csak s nyugdíjra támaszkodnia, ezt azonban csak 
az olyan ember mondhatja, ki az életet nem ismeri s 
nem tudja, hogy apró gyermekek mellett sem nap
számba, sem pedig másféle munkára járni nem lehet.

Milyen furcsán nézne ki a természet, ha a tehén 
nem adna borjának szopni azért, mert csak egy van 
neki és nem három s a galamb nem etetné az ö fió
káit! Mert hiszen itt ugyanaz az eset forog íönn, ha 
arra az álláspontra helyezkedünk, hogy csak ott van 
szükség ellátásra, a hol legyalább három ellátattlan 
testvér van együtt!

Az Üdvözítő az mondta: „Engedjétek hozzám
jőni a kisdedeket!“ és nem tette hozzá, hogy csak a 
háróm-egy testvéreket, hanem kivétel nélkül valamen
nyit. Talán csak azért, mert isten-ember volt s utóvégre 
is az áldás olyan olcsó portéka, mely magában véve 
semmibe sem kerül.

Mikor az ilyenekről előhozakodunk, azt mondják 
rá, hogy lázitók vagyunk, hogy a fönálló rendet föl- 
gatni akarjuk s nem vesznek maguknak annyi fáradt
ságot, hogy követnék eszmemenetünket, mérlegelnék 
szavaink igazságát s kezűket szivükre téve, elfogulat
lanul hoznák meg Ítéletükét.

Engegjétek uraim magatokhoz a kisdedeket s 
ne taszítsátok el őket még a sovány eledellel telt tá
nyértól is! _________

Egy róka család elpusztítása.
— (Levél  a s z e r ke s z t őhöz . )  —

Sok hajnal pirkadása talált egymásután leshe
lyemen, hol kemény harczot kellett vívnom a szúnyo
gokkal, ezekkel a leggonoszabb vérszopókkal, melyek 
annál veszedelmesebbek, mentül kisebbek s mondhatom, 
hogy a harcz véres volt, csak azt sajnáltam, hogy a 
vér a mi folyt, mindig a saját vérem volt, mert bizon 
az éhes szúnyogot még ha présbe tesszük is, abból
— egy csöpp nem sok, — de annyi vért sem préselünk 
ki. — A lesre ugyan nem azért jártam ki, hogy ezek
kel az inczi - flnczi kis állatkákkal viaskodjam, mert 
hát bár mennyit is pusztítottam el közülök, azért a 
„Guthi“ erdőrész környékén a híja ugyan nem látszott 
meg, hanem inkább az volt a czélom, hogy baromfia
imnak egy veszedelmes ellenségét kerítsem kézre s az 
erre való lesen a szúnyogok után való kapkodás nem 
volt előnyömre, mert az ellenség egy vén, tapasztalt 
róka volt, már pedig ismeretes dolog, hogy ez a ra
vasz állat minden legkisebb neszt, minden legcse
kélyebb mozdulatot azonnal észrevesz.

A baromfi udvar állományából már vagy 125 darab 
hiányzott, mikor már megsokaltam a garázdálkodást, 
mert igaz, hogy életem párja, az én kedves oldalbor
dám már a költés idejekor a kicsi növendékek 10 szá
zalékát a rókáknak szánta, de hát hogy a róka kapjon 
90 százalékot és mink csak tizet, azt nem találtam 
helyes és jogos aránynak.

A les sikerességére nézve pompás módot fedez
tem fel. Egy ízben ugyanis sikerült ráakadnom a rabló 
család barlangjára éppen a sürü erdő közvetlen szom
szédságában s a lyuk szájánál nyilván látható volt a 
kis növendék rókák játékának a nyoma. Gyakran volt 
alkalmam gyönyörködni a gyermekek játékában, mikor 
egy nyaláb szalmán vígan hányták a bukfenczet; hátha
— mondok — az ilyen játékot a rókafiak is kedvelik'? 
Próba — szerencse!

Kivittem a lyuk szája elé egy nyaláb szalmát s 
kíváncsian vártam a bekövetkezendőket. Az eredmény 
felülmúlta várakozásomat, mert a rókák csakugyan 
nagyon hamar megkedvelték az uj játszó teret az én 
szerencsémre, mert csakhamar a sűrűségben lévő buvó 
helyemről négyet lepuffantottam apró jószágom ellen
ségei közül.

Találmányom e szerint kitűnőnek bizonyult s a- 
jánlom azt mind ama tisztelt kollegáimnak, kik a ba
romfi pecsenyét úgy szeretik, mint én.

Mo c s á r  J ó z s e f
oklev. ordőőr.
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Különfélék.
Egy léghajós kalandja. Szentpétervárról írják : 

A  Kavao erőd léghajós osztályának egyik kapitánya 
veszedelmes kalandot élt át julius 19-én. Délután két óra 
volt, a mikor egy ballon kaptifon fölszállott. Még eddig 
ki nem derített okból elszakadt a kötél s a léghajó, a- 
mely szabad utazásra nem volt főszereivé ; néhány perc 
alatt közel hatezer méternyire röppent föl. Mindenki azt 
hitte, hogy a kapitány elveszett. De nem úgy történt. A  
bátor léghaiós nem vesztette el lélekjelenlétét s nagy 
fáradsággal kinyitotta a szelepet. A  gáz egy része kiömlött 
s a ballon leereszkedett három kilóméterrel.Öt óráig volt 
a levegőben a ballon, vegre este hét órakor Keipen falu 
mellett a rigai kerületben horgonyt vetett a mikor már 
csak tizenöt méternyire volt a mély Pacsur-tótól. A  lég
hajó négyzsázötven versztnyi utat tett meg,

Háború békében. B e s z t e r c z e b á n y á n  a 
napokban rejtélyes eset történt a katonaság gyakorlatai 
alkalmával. A  közös hadsereg 25. gyalogezredének má
sodik zászlóalja együtt tartott csapatgyakorlatokat a 16. 
honvédezred két zászlóaljával. A  közös hadseregbeli 
katonáknak, a kik mindnyájan gömörmegyei származásúak, , 
S c h ö n n e r  Odillo őrnagy volt a parancsnoka. Az őrnagy 
támadást rendelt a honvédek ellen. Alig rohantak azonban 
a közös hadseregbeli bakák a honvédekre, rögtön vissza
vonultak hangos panaszkodással. Schönner őrnagy észre
vette, hogy valami baj törént s ezért lefúvatta a támadást. 
A  honvédparancsnok ugyanezt tette s ekkor kiderült, hogy 
hat baka megsebesült. A  honvédek ugyanis ólmot tettek 
titokban a vak töltésekbe s így lőttek a bakákra, a kikkel 
alkalmasint már előbb összevesztek. A  hat baka sérülései 
komolyak s most a losonczi kórházban ápolják őket. Az 
esetről jelentést tettek a hadtestparancsnokságnak s a 
pozsonyi honvéd-hadbiróságnak, mely megindította a vizs
gálatot. Eddig már több honvédet letartóztattak A  25. 
gyalogezred zaszlóaljat pedig a melyekkel egyre gyűlöl
ködtek honvédbajtársaik, áthelyezték Beszterczebányáról 
Losonczra.

Felrobbant löporraktár. Rusztsukban a katonai 
lőportár éppen abban az |időben felrobbant, mikor 
Ferdinánd bolgár fejedelem a városba érkezett. A  rusztuki 
robbanás oly iszonyatos volt, hogy nemcsak az egész 
rusztsuki kerületben, hanem a Dunán túl, Cyurgyevóban 
is hallották. A  robbanás okát még nem tudták meg
állapítani. A nép azt beszéli, hogy a fejedelem vagy a 
kormáoy ellen politikai merényletet akartak elkövetni. 
Ez azonban valószínűtlen feltevés, mert a robbanás szín
helye igen messze van a hajók kikötő helyétől. A  
fejedelem és környezete nagyon megrémült, a mikor a 
robbanás és az iszonyatos ropogás elkezdődött A  lakosság 
segítségért kiabálva az utczára rohant, mert mindenki 
azt hitte, hogy a főid megrendült.. A  városban egyetlen 
ablak sem maradt épen. A  szerencsétlenség helyén bor
zasztó a pusztulás. A  halottak számát még nem tudták

megállapítani. Hivatalosan negyvenhat halottról beszélnek, 
de ez egyszerűen képtelenség A megtalált holttestek és 
testrészek borzasztóan meg vannak csonkítva. A sebesültek 
száma száznál több; ezek is rémitő állapotban vannak. 
Ferdinánd fejedelem ministerei kíséretében meglátogatta 
a kórházat.

A  póruljárt kincskereső. Horgoson történt 
ez a babonás história: Orosz Imre, a ki híres jövendő
mondó és álomfejtő hírében állott, olyanformát álmodott, 
hogy a horgosi nyomáson sok pénzt fog találni. El is 
indult tehát éjjel két zsákkal és’ egy hatalmas vasfuróval. 
Már javában fúrta a földet, a mikor Takacs György föld
műves megpillantotta a kincskeresőt, feléje tartott s a 
nevét kérdezte. Orosz Imre azt hitte, hogy valami rósz 
szellemmel van dolga, felkapta a vasfuróját és le akarta 
vele ütni Takácsot. Természetesen ez sem hagyta magát 
s alaposan elpáholta támadóját. A  kincskereső nem vitt 
ugyan haza kincset, de mégis felejthetetlen emlékei vannak 
a babohás éjeszakáról.

H alálos légyszurás. Fehértemplomban tragikus 
eset történt, melynek áldozata Holub Ferencz 83. számú 
gyalogezredbeli cs. és kir. őrnagy. Holubot lovaglás 
közben megszurta egy légy, mitől aztán feldagadt az 
arcza. Az őrnagy nem igen sokat törődött jelentéktelennek 
látszó sebével, a melytől pedig vérmérgezést kapott úgy, 
hogy nehány nap múlva nagy kínok között meghalt.

Rombadőlt városháza. Rózsahegyről távira- 
tozzák: A  főtéren épülő uj városházánál szombaton 
délben egy órakor nagy katasztrófa történt. Az egy év 
óta épülő és már a befejezéshez közelálló palota homlok
zatáról az órás torony lezuhant és magával rántva az 
első emelet oldalfalát, maga alá temette a déli pihenőt 
tartó munkásokat. A várost a szerencsétlenség híre nagyon 
fölizgatta és egész nap nagy tömeg állta körül a rombadőit 
városházát Kirendelt katonák ásták ki a romok alól az 
agyonzuzott munkások holttestét. Négy teljesen elék- 
telenitett férfi holttestét még szombaton megtalálták, de 
még tovább is ástak az ölesre halmozódott törmelékben, 
mert még egy munkás és egy kis maltei hordó leányka 
holtteste hiányzik. A  rendőrség szigorú vizsgálatba fogott 
és Ráth vállalkozót, ki lakatos mesterséggel foglalkozik, 
a felügyelő mérnököt és a pallért azonnal letartóztatta. 
Az áldozatokat hétfőn temetik.

A kis gyújtogató. Mokrinon Tóiéra Milán 
parasztember ötéves fiacskája a napokban hazament az 
óvodából. Nem találta otthon szüleit a mi miatt annyira 
elkeseredett, hogy az udvaron levő szalmakazalt fel
gyújtotta. Mire szülei a mezei munkából hazatértek, már 
csak hamva volt meg a szalmakazalnak.

Pályázatok.
P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l á s r a .

57/1897. sz. — Esztergom vármegye törvényható
sága területén lévő, az erdőtörvény 17.-ik §-a alá tar
tozó kisebb erdőbirtokhoz ellenőrködő erdööri állomásra 
ezennel pályázat nyittatik.
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Ezen állomással egybekötött évi javadalmazás 
400 frt készpénz fizetés és 25 frt utazási átalány.

Pályázni szándékozók felhivatnak, miszerint a 
törvényszabta minősítést, eddigi szolgálatot, erős és ép 
testalkatot, különösen jó látó, halló és beszélő képes
ségüket orvosi bizonyitványnyal, valamint életkoruk és 
illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonatot, továbbá 
a hivatalos magyar nyelvnek szóban és Írásban való 
tökéletes bírását igazoló okmányokkal felszerelt kér
vényeiket legkésőbben f. évi november hó 1-ig Eszter- 
gomvármegye közigazgatási erdészeti bizottságához 
n3’ujtsák be.

Esztergom, 1897. julius hó 8-án.
Nozdroviczky Miklós,

erdőmester.

P á l y á z a t i  h i r de t mény .
Kerestetik egy nős erdőőr, ki az erdőőri szak

vizsgát letette, németül, vagy magyarul és tótul beszél 
és ir, az erdészetben és vadászatban jártas és tapasz
talt. Szolgálatbalépés folyó év október 1-eje. Folya
modványok bizonyitványmásolatokkal, melyek vissza 
nem adatnak a herczeg Hohenlohe-féle uradalmi inté- 
zőséghez Zsigmondháza, u. p. Vágbesztercze, Trencsén- 
megye küldendők.

P á l y á z a t  e r d ő ő r i  á l l ás r a -
98/1897. sz. Kolozsvármegye törvényhatósága terü

letén egy járási erdőóri állomásra, egy évi próbaidő 
mellett, pályázat nyittatik.

Ezen erdőőri állomás évi 300 frt fizetés, 40 frt 
lakbér és 60 frt lótartási átalánynyal lesz javadal
mazva.

A pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. 
t.-czikk 37. §-ának a), b), c) pontjában előirt kelékeket: 
ép, erős testalkatukat, jó látó- és hallóképességüket, 
a magyar, valamint a román nyelveknek tökéletes bírá
sát igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó 
évi szeptember hó végéig Kolozsvármegye közigazga
tási erdészeti bizottságához nyújtsák be.

Kolozsvármegye közigazgatási erdészeti bizottsága 
Kolozsvárit, 1897, évi jun. hó 9-én tartott üléséből.

Gr. Béldi Ákos s. k.
főispán.

Szerkesztői üzenetek.
J u r i s d i c t i o .  Az olyan emberrel szemben, ki sérte

geti, fenyegeti és megvesztegetéssel kisértgeti az erdöőri sze
mélyzetet, csakugyan nincs más eljárás, mint a bíróságnál ke
resni menedéket; ha a vádak igazolhatók, ott megfogják kapni 
az elégtételt. A tárgyalás eredményét — ha beküldik— szivesen 
közöljük.

M. L. u r n á k  R o z s n y ó .  Az egyik dolgozatot megkap
tuk s legközelebb közölni is fogjuk, a másik azonban nem ér
kezett be. Az, hogy valamely beküldött dolgozata nem lát mindjárt 
napvilágot, ne kedvetlenitse el munkálkodásában. Mindennek 
meg van a maga sora s kivált az Ön által leirt vadászkalandok 
oly annyira érdekesek, hpgy nem kell azokat a papírkosártól 
félteni. A másik dolgozatnak újból való beküldését kérjük. Üd
vözlet! —

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.

lesz díjtalanul kiosztva

L  £ ]  T “ h—
kiahóhivatala által. A díjkiosztáson, valamint a kiadóhi
vatal által nyújtandó tisztességes és jövedelmező mellék
kereseten (biztos állásra való kilátással) részt vehet min
denki (nő vagy férfi) ki a következő talány megfejtést be

küldi,

A  s Zeren cseabát Rakse géde.

A ki ezen talányt meg tudja helyesen fejteni, az 
küldje a megfejtést és 35 krt postabélyegben a pontos 
czimével „A LÉT“ kiadóhivatalának.

BUDAPEST, V.

M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rendkívül érdekes 
díszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül

8 o s z t á l y b a n ,  1 5 0 0  fő j u t a l o m  
majdnem

m  8 0 0 0  f o r i n t  ö s s z é r t é k b e n
köztük jutalmak: 1000, 800. 750, 500, 300, 250, 200, 150, 100 
koroná s. i. t. értékben lesz kiosztva olykép, hogy bárki 
is mind a 8 osztályon részt vehet s igy 8 legelső főjuta
lomra is tehet szert. A közelebbi felvilágosítás valamint a 
jutatmazottak névsora és czimé „ALét“-ben lesz közzétéve.

A „REFORM-TANMÓD VEZETŐSÉGE,” hogy a maga 
nemében páratlan a pedagóphisiológiai szaktekintéiyek 
által elismert psychó- és phisiólógiai következetességen 
alapuló tanfolyamain (levél szerint is) résztvevők között 
(nő vagy férfi) több mint

15000 KORONA
dijakat oszt ki oly czélból, hogy ezen tanmódot — amely 
mindenek előtt a tanulni óhajtót megtanítja tanulni, s egy
ben ennek emlékezőtehetségét a tökély legmagasabb fokára 
emelni törekszik, s csakis akkor kezd a tulajdonképeni 
tantárgy tanításhoz, ha a tanuló emlékezőtehetsége az il
lető tantárgy felfoghatására kellően előkészítetett, — min
denütt ismeretessé tegye, adja a következő dijtalányt.

A g  Yakor lat it  Ud A s 
Ki N .  n. N. n. N . n. N . n. N. n. k ire 

h Asz nos

A ki ezen talányt helyesen meg tudja fejteni, küldje 
azt és 40 kr. postahelyedet a pontos czimével a REFORM- 
TANMÓD „23“ VEZETŐSÉGÉHEZ,

B u d a p e s t ,  v á c z i  k ö r ú t  74. 
M i n d e n  e g y e s  b e k ü l d ő n e k  egy rennkivül érdekes 
diszes kötésű könyv lesz bérmentve megküldve. Azonkívül 

3 osztályban 1500 föjutalom — több mint 15000 korona 
összértékben köztük 1000, 800, 750, 500, 300. 250, 200, 150, 
100 korona s, i. t. értékben lesz kiosztva, olykép, hogy 
bárki is mind 8 osztályon vehet részt s igy 8 legelső fő
jutalomra is tehet szert. Közelebbi felvilágitások valamint 
a jutalmazottak névsora és czime más helyen lesz közölve.
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M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

újabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu fö ldm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én kelt m agas intézkedésével,

czségünls. újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati ezikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

r.'v:"r:=  POLOAR.I R.UHAK. -—
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  ezégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitö intézete.
. . .  ,  . 0  csász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2 . Szervitater sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. A ugusztus 24. 47-ik szám.

ERD ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e ........................................ 2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
Írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési dijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Nyilt levél.
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 e z / '
(Folytatás.)

Mint az előzményekből látható, egy or
szágos erdészeti altiszti nyugdij és segélyegye
sület fölállítása nem csak hogy fölötte szükséges, 
de a terv végbevitele sem ütközik valami nagy 
negézségekbe.

A legnagyobb nehézség minden esetre a 
központi igazgatás létesítésében rejlik, mert az 
egyesület leendő tagjai annyira szét vannak 
szórva az ország minden vidékén, hogy az igaz
gatósági és választmányi tagok megválasztása 
a legnagyobb nehézségekbe ütköznék s úgy j 
ezek üléseinek, valamint a közgyűlésnek rendes |

megtartása szinte lehetetlennek látszik, mert 
mig egyrészt a megválasztandók vagy maguk 
a tagok szolgálatukat annak hátránya nélkül 
még rövid időre is csak ritkán hagyhatják el, 
másrészt az utazások olyan költségekkel vannak 
összekötve, melyeket az érdekeltek vagy 
éppen nem, vagy pedig csak nagy önfeláldo
zással lennének képesek viselni.

Szüksége mutatkozik tehát annak, hogy 
olyan központi igazgatás teremtessék, mely 
nem csak az ügymenet nehézségeivel megküz
deni, de azon felül még előkelőségével, nagy 
befolyásával az ügyet előmozdítani is képes 
lenne, ilyen pedig ez idő szerint tudtunkkal 
egyedül az „Országos Erdészeti Egyesület."

Ez az, melybe minden s utolsó reményün-

------ 40f-------

A bajusztalanság átka.
Együtt legényeskedtünk. ö derék fiú volt s az 

erdölegények mintaképe, miért is a jószivü főerdésze 
öröklésszerüleg az édes apjának nyugalmaztatása 
után annak állomására neveztette ki.

A mi általunk lakta vidékek hirhallás szomjának 
az is esemény számba megy, ha erdőlegényből erdőőr 
lesz, kinek — mellesleg legyen mondva — jó állomása 
van s hozzá még nősülendő is!

Volt általános tervezgetés!
Tervezgettek barátai, tervezgettek ismerősei: 

ugyan kit vesz el ? Ezt is, amazt is elvehetné!
A szerencsétlen lányos apák valódi hajszát s tán 

jobban mondva körvadászatot rendeztek rája, lévén a 
fiú ama tulajdonságok minden ékességével felruházva, |

a melyek jó férjet, jó családapát s főleg jó vöt előre 
is biztosítanak.

A tervezgetés és a hajsza — persze sutytyomban 
— sokáig folyt, de mivel a fiú „nem mozgatta a fülét”, 
mint minden dolog, barátom nősülendősége is érdekes
ségéből veszíteni kezdett a családos lányos apák előtt.

De nem úgy a barátjai előtt, mert ezek nem 
hagytak fel a nősülendőségével, lévén itt koczkáztatva 
a saját érdekük.

A házas, vagy jobban mondva nős barátjai (mert 
erdőőrök ritkán házasok) kiknek a sors az élet édes
ségeiből vagy keserűségeiből, az utóbbiból pedig bőven 
a maga módja és rendje szerint juttatott, irigyelve a 
fiú örömtelen, de nyugodt életét, komolyan igyekeztek 
őt a Hymen rózsás (de tövises) rablánczaiba verni, 
hogy igy őt is a martyromság polczára juttassák, legény 
barátjai pedig csak azért tolták a szekeret, hogy az 
előre sejtett pompás lakodalmán a mellett, hogy jót 
mulatnak, tán ők is egy jó partit csíphetnének.

A dolgok igy haladtak, miglen az egy czélhoz
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két helyezzük, helyezzük pedig abban a biztos 
tudatban, hogy abban csalódni nem fogunk, 
mert hiszen a zászlajára irt nemes törekvések 
között első sorban ott fénylik az erdészet ér
dekeinek és fölvirágoztatásának minden utón 
és módon való fölvirágoztatása, már pedig az 
erdészet csak akkor fog a kivánt mértékben 
fölvirágozhatni, ha az annak szolgálatában állók 
igaz lelkesedéssel és búzgósággal fogják köte
lességüket teljesíteni és nem csak kényszerű
ségből és csak úgy, hogy a látszat meg le
gyen óva.

Hogy nyílt levelünkben elősorolt pana
szaink és kérelmeink nem fognak süket fülekre 
találni, arra nézve elég biztosítékot nyújt ne
künk ama fényes nevek sora, mely az Országos 
Erdészeti Egyesület élén van följegyezve s 
mely nevek viselőinek mindegyike tudtunkkal 
nem csak teljes odaadással csüng hazai erdé
szetünkön, hanem egyúttal nemes emberbarát 
is, ki átérzi embertársa buját-baját s örömmel 
nyújtja ki segédkezét, hogy azt méltatlan hely
zetéből kiemelje.

Nem elegendő az, hogy valakiben meg 
legyen embertársainak a bizodalma, hanem 
szükséges, hogy meg legyen benne az ön
bizalom.

Az önbizalmat bele oltja az emberbe első 
sorban annak a tudata, hogy azzal, amit ő jónak

törekvő két serege az összeesküvőknek felsült, mert 
az élet göröngyös utjain minden dolognak valami bibije 
van s ez a főtényező itt sem hiányzott.

Kedves barátunk a mint mindenben tökéletes s a 
mai kor vívmányainak igaz hive volt, úgy nem tudott 
a mai divat ama követelményével megbarátkozni, hogy 
ugyan miért a férfinak s nem a leánynak kell végig 
sinyleni a kérő szérepét?

Hej be jó is volna! Okoskodott a fiú a maga 
egyszerűségében, — nem ők engem, de én őket végig 
kosaraznám, mig az igazira nem találnék! — s nem 
egyszer dörgő átok kíséretében megemlékezett ama 
körökről, a melyek mindenben Ízlésének megfelelő di
vatot alkottak, s itt, ép itt az ő eszméjével ellenkeznek.

Sokszor fakgattuk, hogy ugyan miért nem helyesli 
a férfiaknak jutott kérő szerepet? Hisz végre is a sok 
kérő között több a nyertes s manapság a kosár sem 
terem minden bokron (a mint nem is) s végre is csak 
az nyer, a ki mer: a fiú adós maradt a felelettel.

Egyszer azonban mégis megszólalt szivének

vél és tesz, azok, kiknek érdekében azt teszi, 
meg vannak elégedve és munkálkodásáért elis
meréssel is adóznak, de másodsorban főleg az a 
megnyugvás, hogy munkálkodása nem csak em
bertársai, hanem a saját jóvolta tekintetében 
sem megy kárba, hanem megteremti áldásdús 
gyümölcseit itt is, ott is.

Az a megnyugvás, hogy egy hosszú küzde
lemteljes élet határán végre nyugodt lelkiis
merettel megpihenhetünk babérainkon s élvez
hetjük annak gyümölcseit akkor, midőn már el
gyengült testi erőnk a további munkálkodásra 
képtelenné tesz, midőn már az ellankadt test 
és lélek pihenés után vágyik, az a biztos tudat, 
hogy családunk, melynek egész életünket, min
den erőnket és tehetségünket szenteltük, nem 
lesz nyomorságnak kitéve, hanem megélhetése 
akkorra is biztosítva van, mikor mi atyáinkhoz 
tértünk pihenni, megedzi a mi erőnket, föllobog
tatja a mi lelkesedésünk tüzót és sarkalni fogja 
cselekvés - vágyunkat s a föladatot, mely reánk 
van bízva, helyesen és jól fogjuk elvégezni.

Mig ellenben tudatában annak, hogy egész 
életünk hiába való erőlködés, mely megnyugvást, 
megpihenést soha sem ád, bénitólag fog hatni 
tetterőnkre s habozókká tenni ott, hol erős el
határozásra van szükség.

Huszonöt-harmincz ezer erdészeti alkalma
zottja van hazánknak, kiknek jövője semminémü

őszinteség szerű húrja: „Tudjátok mit fiúk! Szívesen 
tennék én eleget a mai divat követelményeinek, szí
vesen sinylenóm végig a kérő szerepét, és még szíve
sebben nősülnék, de félek a kudarcztól!

Ugyan mondjátok meg, mit mondana az esetleges 
választottam bajusztalan pofám — azaz akarom mon
dani azczom láttára manapság, a mikor a lányok leg
inkább a bajuszba szerelmesek, sőt a bajusz a haza- 
fiságot is jellemzi?"

Áthatva a fiú töprenkedéseitől el nem felejtettük 
Dr. Heufl, Csillag Anna stbi-féle bajusznöventő pomá- 
dékat ajánlani, — hogy használta-e valamelyiket a sok 
közül — nem tudom, csak azt tudom, hogy mai napig 
is bajusztalan, eo ipso: nőtlen a mi legynagyobb bosz- 
szuságunkra, s habár lökdössük is a házas élet kál
váriájának ösvényén, eddig még az első állomáshoz 
sem jutott. —

K o z 1 i k.
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módon biztosítva nincs, hanem napról-napra nyo
morogva, életük, testi épségük koczkáztatásával 
teljesitik felelősségteljes, nehéz szolgálatukat s 
nem gondolnak arra, hogy sanyarú sorsuk, bi
zonytalan jövőjük miatt lázongjanak, hanem 
kérésre nyitják meg ajkaikat, kopogtatva ott, 
hol ez a kérés remélhetőleg nem fog süket fü
lekre találni. A kérő családfő mögött a háttérben 
ott áll könyörgésre kulcsolt kezekkel a maga 
magával tehetetlen család s gyermeki bizalom
mal tekint arra, kihez a kérés intézve van, mert 
meg van győződve mindegyik arról, hogy száz
ezer ajknak a kérése nem hagyja elzárkózva a 
sziveket, hanem meg fognak azok nyilatkozni a 
kérők jaj szavára.

íme, igen tisztelt egyesület elmondtunk 
mindent, a mi a szivünkön feküdt, kitártuk azt 
minden őszinteséggel s nyugodt lélekkel mond
hatjuk azt, hogy megtettünk minden lehetőt, a 
mit halandó ember megtehet s tőlünk többet már 
kívánni nem lehet.

Az irányadó körökön, a társadalmon fordul 
meg a mi jövő sorsunk. Mi nem akarunk oda 
sorakozni az elégedetlenek sorába, kik a sociá- 
lizmus, az anarkizmus eszméit írják föl zászló
ikra s ezek alatt küzdve akarják a fönálló ren
det fölforgatni. — Mi a rendet továbbra is fön- 
tartani s benne rendes emberek lenni óhajtunk.

A kedélyek még nyugodtak, mint a ten
gernek szél által nem háborított sima tükre. 
Vétek lenne ezt a nyugodalmat megháboritani 
akkor, midőn azt minden nagyobb megeről
tetés, minden nagyobb áldozat nélkül fönntar
tani lehet.

Nyílt levelünket azzal a kéréssel zárjuk 
be, hogy az Országos Erdészeti Egyesület vegye 
fontaiéra annak minden egyes sorát és híven 
az elébe tűzött czélokhoz igyekezzék segíteni 
bajainkon, fontolóra véve azt, hogy akkor, mi
dőn az erdészeti altiszti személyzet bajain segít, 
egyúttal előmozdítja az erdészet érdekeit is, 
melyeknek legfőbb rugóját tagadhatlanul az az 
alárendelt, eddig csak nagyon kevésre, vagy 
talán semmire sem becsült testület képezi.

Kérjük figyelembe venni, hogy minden 
gépezet csak akkor tökéletes, ha annak leg
kisebb csavarja is a főbb kellékekkel össz
hangba van hozva, mert ha az ilyen kicsiny 
csavar egyszer megtagadja a működését, az 
egész gépezet megáll s működése megszűnik.

Ezek előadása után bátran elmondhatja az 
erdészeti altiszti testület;

„Dixi, et salvavi animam meam!“
(Vége.)

Egy kis kuriózum.
Lapunk egy barátja, ki szenvedélyesen űzi a tu

ristaság mesterségét is, erdőn-hegyen való kalandozása 
közben két papírlapra bukkant, melyek élénk fényt 
vetnek azokra az árnyakra, melyekkel az erdészeti 
altiszti személyzetnél még mindig sűrűn találkozunk.

Nem egyebet tartalmaz a két lap, mint egy er
dészeti altiszt jelentését urához s mindkettő nyíltan 
dokumentálja azt, hogy mennyire szüksége lenne még 
némely embernek művelődni, hogy szaktársai közt méltó 
helyet foglaljon el. Ha az illető lapunknak olvasója 
lenne, már eddig bizonyára jobb magyarsággal és irály- 
lyal irta volna meg jelentéseit, melyeket kuriózum 
kedvéért itt közlünk egész terjedelmükben s ugyan 
olyan Írásmóddal, mint a hogy a kezünk közt lévő ere
detiben vannak.

Itt még megjegyezzük, hogy a jelentést tevő 
nincs aláírva s igy a megtaláló nem jutothatta vissza

azokat tulajdonosának, egyébként pedig tiszteletre méltó 
igyekezetnek kell vallanunk azt, hogy jelentésttevő 
nyilvánvalóan idegen származása ellenére törve bár, 
de még is a hivatalos magyar nyelvet használja.

A jelentések szövege a következő:
I. Jelentés Méltoságos Uhr 

Gróf S. I. Jellentem alásom, hogy, 1894. ben 8. 
L. a Doszosargápinba Egy Schiketfait. Kakos. Lelite. 
és Lonkacsászán háromszor Lith Egy Szarvastehinre. 
Asznenmarat élve és Tavaszkor néki csak 13 nap volt 
És i betete 25 nap és K -nak 12 nap volt. Es. i betete 
23 nap és azirt dogozot K. S.-nak Aszéuanál és a nyír
fádnál Szarvas kihalgatás. Sohkivités Hászkitisztitás 
észesen voltniki 18 nap és i betete 40 napon fejit 
mökjohogy nemtete szász márt a munkásnak Amejik- 
nek volt 8 nap tete 3 amejiknek volt 11 nap Tete 6 
nap és úgy tete a szemtelem Ember.

Kirem a Méltoságos uhr Gróf T. nemfizetet Asz 
Erdéröröknek azuhtér csak minden kokosér 5 forint Es 
kéremszipen Méltoságos Uhr mék Egyibet és csinnált
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Az erdőőr szolgálati és tár
sadalm i helyzete.

Bárha ösmerem a fenti kérdés megoldásának ne
hézségét, a mennyire szerény erőm engedi, kísérletet 
teszek annak leküzdésére.

A fennálló erdőtörvényünk által megkívánt erdőőr 
tényleges létezése eme törvény megszületésétől datá
lódik; ez idő előtti múltját majdnem teljesen homály 
fedi, — vagyis a mai értelmében alig létezett.

Ezen törvénynyel meg lett szabva szolgálati köre, 
kötelességei és valóban eme törvénynyel egyszerre 
született meg a mostani erdőőr.

Hogy az erdőőr szolgálata a törvény értelmében 
mily irányú s mennyire nehéz, nem kell ismertetnem, 
elég, ha rá mutatok arra, hogy minden kötelességtudó 
erdőőr tudja, hogy ő az erdőtörvény közvetlen végre
hajtója s igy az erdőtörvény végrehajtói között ő az 
egyedüli, ki a legtöbbet koezkáztatja s legelső sorban 
ő van kitéve a törvényt gyűlölők által kieszelt és sok
szor a hihetetlenségig menő furfangoknak, daczára an
nak, hogy ép azt, a ki őt gyűlöli, tehát nem önönmagát 
annyira, mint a köznépet, közjót, közügyet s igy a hazát 
illetve annak anyagi érdekét szolgálja életének és csa
ládi boldogságának koczkáztatásával.

Ez a szolgálati helyzetünknek az anyagi silány
ságán kívül a legroszszabb oldala.

Igaz, nehéz azt a köznéppel egyszerre elhitetni, 
hogy az erdőtörvény, illetve annak végrehajtói javát 
akarják, — nehéz azt — bár erőszakkal is belegyömö
szölni, hogy ne pusztítsa, de szeresse és óvja az erdőt, 
mert ez jólétének nagy előmozdítója; — miért? mert 
nincs a törvényszabta dolgok üdvös voltára ki tanítva, 
nem is sejti azt, hogy az erdő nem csak tulajdonosá

és a nyirfajdi pénczbél nem kapta Schenki semmi és 
amitit bevanirva aszszent és Igasz Engedelmes kirem 
Nagy miltoságos úhr Hogy ászt Írtam mert nemnisz- 
hetem mitcsinál azta Szemtelemember.

alázados Szolgája.

II. Jelentős.
Méltoságos. Ma. Ki. Erdőigaszgataoknak Mélto- 

ságos Ihgászgato uhr Jelentem állásom Hoty S. L. M. 
K. Faraktárőrnál aző Keriletben járnak azihszes mahr- 
hát júhakat És kecsketvannak mindentanyunál vanak 
15. 20. 30. Égisz 40 darabik. és, ezekjárnak a havastul 
Ehgisz ahpatakba amivan Erdő tisztás vaty Tarulás 
aszmintkopasz mintaszorszákuht Éskérem S. afaraktár- 
ör mindenhöten. Csak Eczermety ahavas akorés turóér 
nem Erdőkár Meknöszni. körein ezekahavasok Doszos- 
nyápin K. P. M. M. N. és a két S. azonkívül Csinálták 
három Csemete kert az egyik K.-ba amásik S.-jába a 
harmadik W.-ba, amelet Dogoszot P. Á. K. W. I. W.

nak javát, hanem a közjót van hivatva elősegíteni, 
megvédelmezvén őt, jószágát és földjét ezer meg ezer 
elemi csapás ellen, pedig mily hasznos dolog volna, ha 
az erdőtörvény üdvös voltát a népiskolákban is ismer
tetnék !

Ezekből azt kell tapasztalnunk, hogy az erdőőr, 
a ki a közügy szolgálatában habár kicsiny, de jelen
tékeny tényező, nem csak a köznép által gyűlölt, de 
az értelmes osztály is legfeljebb kegyes mosolyra ér
demesíti, a társadalom összes osztályaiból mintegy ki 
van küszöbölve.

Az a közös ügyet: a hazát, annak anyagi érdekét a 
legnagyobb önfeláldozással szolgáló erdőőr jutalma sa
nyarú tengődése mellett, hogy a társadalom a maga 
kebeléből kiküszöböli, mert elegendő azt mondani „er
dőőr" s már a köznép gyűlöli, a középosztálynak kicsiny 
és a magas osztály nem törődik vele.

Ez az erdőőr társadalmi állása, daczára annak, 
hogy Fekete és Ilyés — kik méltán taztoznak a ma
gyar erdészet úttörői közé — azt mondták: „legyen a 
közerdész (ki akkoriban a mai erdőőr számba ment) 
büszke, (?) mert szép az állás, melyet betölt, mert 
szép és nagy vagyon (közvagyon) van rá bízva."

Pedig tisztelt társadalom mily könnyen segíthetni 
eme beteges és iránytévesztett helyzeteken!

Ha te, — a társadalom ama rétege, a ki a köz
népet nevelni és oktatni vagy hivatva, annak már 
zsenge korában az erdőt dicsőítő dalt adsz szájába, ez 
által megtanítod őt annak becsülésére, szeretetére s 
az azt védő törvények tiszteletére!

Tán azt mondanád, hogy a pórnép vele született 
kapzsiságában rejlik a lopás kiirthatatlan hajlama.

Tévedsz! Ha a hajlam meg is van, az nem kiirt
hatatlan, csak csiszolni és nemesíteni kell a szivet s

W. V. S. A. B. I. F. R. K. M. K. I. Ezek a Lányokat 
dogoszták S. - nál felásni Bevetni krumplit Először es 
másazor kopálni. mosogatni És uty továb amit énnem- 
tudok hanem akétgátőrnek Tudnikel . . Kirem a Te
kintetes Erdőmesteruhr és Witik a Lengyeli határba 
hody nelásan mijen Csinosan kinösznek atarulások és 
kérem tudomás s onvolt minden tanyannál hotyne- 
menyenek

Möltoságos
Ma. Ki. Erdőigaszgatosaknak 

** •
Ez a két jelentés szövege, csak annyi eltéréssel, 

hogy a neveknél csak a kezdő betűt jegyeztük és a 
minden szó után alkalmazott pontot elhagytuk, mert 
nincs az országnak olyan nyomdája, melyben annyi 
pont legyen, mint a mennyi a két jelentés hű lenyo
másánál szükséges lenne.

Szomorú jelenség minden esetre, hogy még min
dig sok — minden képzettséget nélkülöző — egyén
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igy ha nem is hamarább, de egy emberöltő elmúltával 
biztosan elérhető a czél: az erdőtörvény iránti gyűlö
let megszűnik; a köznép megtanulja az erdőtörvényt 
és annak embereit tisztelni, s igy rászokik ama em
berek tiszteletére, a kik az ő javán dolgozva, hivatá
suknak helyesen és becsületesen megfelelnek, s megta
nulja azt, hogy minden munkás tiszteletre méltó, ha 
az hivatásának magaslatán áll; az erdőőr nem lesz a 
nép által gyűlölt ember, a nép őt nem gyűlölni, de, 
mint a közügy előmozdításán munkálkodó hasznos té
nyezőt becsülni fogja s igy a szolgálati helyzete tűr- 
hetőbb, könnyebb, társadalmi értéke pedig elismert lesz.

Tisztelt Társadalom! becsüld meg azt, ki a jólé
teden, önfeláldozón s még rósz anyagi viszonyok között is 
működik, dolgozzál szolgálati helyzetének javulásán, s 
kebeledből ne vesd ki, de buzdítsd a nehéz s inkább 
neked, mint neki sokat ígérő küzdelmében.

Adja Isten! Mada r a s .

LEVELEZÉS.
Dobra, 1897, augusztus 18.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Pár évvel ezelőtt, egy hideg novemberi napon, 

Sz a bó  Márton barátommal őzre vadásztam a sinai 
erdőkben.

A hajtás kezdetekor egy hatalmas bükkfa alá 
telepedtem le s miután a kopók csaholása csak szór
ványosan s akkor is egészen messziről hallszott, a 
várakozás hosszú perczei észrevétlenül álomba ringattak 
s csendesen elszunynyadtam.

Szendergésemből kis idő múlva a közeli bokrokból 
hangzó recsegés, ropogás riasztott föl s mire szemeimből

van erdészetünknél, még pedig gyakran igen jól jöve
delmező helyen alkalmazva, mig számos, a szakmájá
ban és egyébként is jól képzett egyén állás nélkül 
nyomorog, de még szomorúbb, hogy az ilyenek nem 
igyekeznek magukat annyira — a mennyire kiművelni, 
hanem mereven elzárkóznak minden behatás elől, 
mely őket kicsiszolni, kipallérozni lenne hivatva. Az 
ilyenek rendesen még a műveltebb emberek társaságát 
is kerülik s olyanok társaságokba szeretnek vegyülni, 
mely műveltség dolgában még jóval alattuk áll, mert 
az ilyen tán meg is bámulja az ő tudásukat.

Felvilágosodás, jöjjön el a te országod !

ADOMÁK.
Megsemmisíts kritika.

Érdeklődik ön a költőszetért kisaszszonyom ?
Ó igen, Petőfi a szivemben. Arany pedig a fejemben van. 
így hát az én költeményeim számára nincs már több hely ? 
Ó igen, ezek a gyomromban vannak.

az álmot kitörülhettem volna, a bokrok között egy 
hatalmas anyamedvét pillantottam meg, négy kisebb 
medve kíséretében, a melyek közül a legfiatalabbat 
2 évesre besülhettem.

Képzelhetni meglepetésemet, annál is inkább, 
mert őzvadászatra készülve táskámban csupa 
serétes töltések voltak és csak óvatosságból vittem ma
gammal egy golyót.

Azomban habozni nem nem volt idő. A puskámban 
levő őz-sörétet egyetlen golyómmal kicserélni s a 
közelebb álló medvét puskavégre fogni pillanat műve 
volt s a következő perczben már eldördült a lövés

Mire a lőporfüst eloszlott, isszonyú bömbölés 
hangzott fel s az anyamedve odaugorva a sebesülthöz, 
pofozni kezdte. A zavart fölhasználva három lövést in
tézetem még a medvék ellen, a mire a bömbölés még 
nagyobb lett s az anyamedve két lábra állva morogva 
nézett szét a tisztáson, valószínűleg engem keresve.

Belátva a helyzet veszélyes voltát, már-már 
mennekűlni akartam, a mikor a medve visszafordult s 
a kissebbiket újólag megpofozva, visszaterelte azokat 
a sűrűbe.

Pár perez múlva Szabó is megérkezett s ketten 
a medvék után indultunk.

A bokrok között vérében megdermedve találtunk 
egy kifejlett, kövér medvét, melyet golyómmal találtam 
hóna allat s igy a lövés okvetlen halálos volt.

A többi medve, melyek közül hármat söréttel 
sebesitettem meg, elmenekült.

Miklós I s t v á n
m. kir. erdőőr.

Bisztratelep 1897 Augusztus 17.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

A román havasok tetején, majdnem az Isten háta 
mögött fekszik a kies Bisztra-telep, kellemes nyaraló 
helye azoknak, a kiknek volt alkalmuk azt megismerni. 
Az itt üdülő látogatók rendesen minden évben ugyan
azok, mert a ki egyszer szerencsés volt a nyári forró
ság elől ide menekülni, az máskor sem vágyódik más
féle. Kár, hogy a magas kincstár a természet által 
nyújtott kincseket nem használja ki jobban s nem bő
víti ki telepünket.

Nem czélom azonban reklámot csinálni a mi bájos 
vidékünknek, hanem csak arról akarok röviden hirt 
adni, hogy a hűséges alattvalók itt is szépen emlékeztek 
meg felséges Urunk és királyunk születésének évfor
dulója alkálmából dicsőséges uralkodónkról s kegye
letük jeléül egy kis ünnepélyt rendeztek, mely szerény 
volt ugyan, de tettetés nélkül, tiszta szívből eredő.

Tegnap, a születésnapot megelőző estén az egész 
telep fényárban úszott, nem ugyan a miligyertyák és 
olajmécsesek fényétől, hanem annak a gyantának az 
átható lángözönétől, melyet a vendégek erre a czélra 
már napokkal ez előtt gyűjtöttek az itteni fenyvesekben.
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A kivilágítás valóban fényesen sikerült s a gyanta 
fényénél ott szerénykedett még az itteni vendégsereg 
és a védszemélyzet lakásai ablakaiba kirakott gyertyák 
lobogó lángja. A kivilágitás este 8 órakor vette kez
detét s tartott fél tizig, a mikorra a lángok fölemész
tették a fölhalmozott gyantát. A vendégek ezalatt vig 
csevegés közt sétáltak fól-alá, közbe-közbe hatalmasan 
éljenezve azt, kinek a rögtönzött ünnepély szólt.

Az ünnepély rendezésében legnagyobb érdeme 
van Welter Mihály szerdahelyi járásbiró urnák, ki da
czára agg korának ifjú fürgeséggel szorgoskodott annak 
létrehozásán.

Mielőtt levelemet bezárnám a kegyelet hatása 
alatt még egyszer kiáltom: „Isten éltesse a mi fel
séges Urunkat és Kiráyunkat!“

A szerkesztő urnák igaz hive
B a l o g h  D é n e s

m. k. erdő őr.

Különfélék.
H ivatalfőnök változás. A szászsebesi m. kir. 

erdőhivatal legközelebb főnököt cserél, a mennyiben 
mostani főnöke Sz e n e s  József m. kir. erdőmester 
a ministeriumhoz erdőtanácsossá neveztetett ki. Helyét 
Ma r o s i  Ferencz lippai m. kir. erdőmester foglalja el.

Pusztító.dűvad. Ungvári levelezőnk írja, hogy a 
kincstári erdőségekben annyira elszaporodott a dúvad, 
hogy a közeli falvakból már nem merik a pásztorok 
teheneiket vagy egyéb állataikat az erdő felé hajtani. A  
környékbeli nép, mely eddig körülbelül ezerötszáz forint 
kárt szenvedett, most Széchenyi Béla grófhoz, a kincstári 
erdők bérlőjéhez folyamodik kárpótlásért.

V iseljünk-e nyáron kem ényített inget?
Egy német tudós kiderítette, hogy a keményítő erősen 
akadályozza a melegség kipárolgását s hogy mentül 
nagyobb a levegő hőmérséklete, annál kevésbbé bocsátja 
ki a test hőmérsékletét. E  szerint tehát az ing keményitése 
nagyon árt az egészségnek. Télen, a mikor mindent el
követünk, hogy a meleget megkössük, a levegő hőmér
séklete következtében a keményítő csak igen kevéssé 
óvhat meg bennünket a hideg ellen, mig nyáron, a mikor 
testünket lehetőleg lehűteni iparkodunk, a keméyitett ing 
nem bocsátja ki testünkből a meleget. Az igaz ugyan, 
hogy a hőmérséklet emelkedésével az izzadság föloldja a 
keményítőt, de a keményítő még föloldott állapotban is 
igen kellementlenül hat a fehérneműre, mert ilyen álla
potban is eldugaszolja a vászon likacsait s megakadályozza 
hogy testünkhöz fris levegő férkőzzék, már pedig tudva
levő, hogy éppen a fris levegő hat a testre üdítően. A  
keményített ing viselése tehát semmiképp sem ajánlatos.

A zene hatása a vad állatokra. Collins Baker, 
a cincinnatii állatkertben megvizsgálta a zenének a vad 
állatokra való hatását. Tanulmányozását néhány napon át 
az etetés után való két órával este hat órakor kezdte

meg. Hangszerül a hegedűt használta. Mikor a puma 
előtt játszott, ez félálomba szenderülve feküdt a ketrecében. 
A  hegedű első hangjára fölrezzent, de sehogy sem tudta, 
hogy honnan jön a hang. Azonban a zene csöppet sem 
érintette kellemetlenül, mert egyre figyelmesebb lett, végig 
terpeszkedett, fejét lába közé tette és folyton a játszóra 
nézett A tudós ezalatt folyton változtatta a dallamot, s 
mikor tüzes táncdarabokat játszott, a puma idegesen 
mozgatta farkát s hegyezte a fülét. Baker ebből azt 
következtette, hogy ez a zene bántja a fenevad fülét. A  
jaguár egészen másként viselkedett a zenével szemben ; 
a legelső hangokra ideges lett, vadul ugrándozott 
ketrecében és csak a hegedű halkabb hangjaira csillapodott 
le kissé. Mikor Baker a ketrecből távozott, a jaguár 
kinyújtotta lábát és a hegedűshöz kapott. A  leopárd rá 
sem hederitett a zenére. Egy nőstény oroszlán figyelmesen 
hallgatta, miközben három kölyke tovább játszott, azonban 
az élénkebb zenére az oroszlánkölykök is hátulsó lábukra 
ültek s kíváncsian és barátságos mormogással nézték a 
hegedüsl. A  bengáliai tigrisre csepp hatást sem gyakorolt 
a zene. A hiénák, a leggyávább emlős állatok, a legelső 
hangokra visszahúzódtak ketrecük legfélreesőbb zugába, 
egy tüzes táncdarabtól annyira megrémültek, hogy egész 
testükben reszkettek.

M egmozdult a föld. Kis-Borove liptómegyei 
községet a minap olyan szerencsétlenség érte, mint a 
milyen pár hónappal ezelőtt a erdélyi Dank községet 
pusztította el. Az utóbbi napok tartós esőzése miatt ugyanis 
a falu lejtős oldalán megcsúszott a föld s több házat 
összerombolt. Emberélet nem esett áldozatul.

A telegráf és a pók. Tudvalevő, hogy a termé
szetben sokszor látszólagosan csekély okok igen nagy 
hatást idéznek elő. De ki hinné, hogy az apró pók képes 
legyen a villámos áramot, mely a leghatalmasabb állatokat 
is meg tudja bénítani, megszakítani s ezzel a szegény 
telegráfhivatalnokot boszantani. S a dolog mégis igy van. 
Japánból írják, hogy ott néha lehetetlen a villámos drótot 
táviratok továbbítására használni, mihelyt a pók a drótot 
tevékenységének körébe vonta. A  telegráfhivatalnokok 
valósággal kétségbe vannak esve e miatt s a japán 
tudósok most azon törik a fejüket, hogy miféle anyaggal kel
lene a telegráf-drótot bevonni, hogy a pókok megutálják.

A  ki a leányát szökteti. Sajátságos szöktetés 
hire érkezik Lüttichből, a melynek egyik hőse a Visében 
időző család feje, a ki a saját leányát szöktette meg. A  
leánynak egy brüsszeli mérnökkel volt szerelmi viszonya, 
a szülők azonban megtagadták beleegyezésüket a szerintük 
meg nem felelő házasságkötéshez. Minthogy a szerelmesek 
minden törekvése a szülőket beleegyezésre rábírni hiába
való volt, a leány Visé közelében lakó nagybátyjához 
szökött. A  nagybácsi szívesen fogadta a kisasszonyt és 
minden tőle telhetőt megtett, hogy a szülőket elhatáro
zásuk megváltoztatására bírja, a kik azonban hajthatatlanok 
maradtak. Mikor a fiatal pár látta, hogy a beleegyezést 
sehogy sem nyerheti meg, beleegyezés nélkül akart egy
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bekelni. Tegnapelőtt a mérnök meglátogatta aráját, hogy 
a házasságkötéshez szükséges utolsó teendőket meg
beszéljék és azután visszautazott Brüszszelbe. Távozása 
után a mennyasszony nagybátyjával kikocsizott. Alig 
haladtak azonban néhány perczig a Dalhem felé vivő 
országúton, mikor hirtelen hintó közeledett feléjük. A 
hintóból egy-kettőre kiszállott a szerelmes leány atyja 
és bátyja, majd a kocsis is leszállott a bakról, rövid 
küzedelem után kiemelték a szökevényt a kocsiból és 
elhajtattak vele. A  nagybácsi a kinek a küzdelem hevében 
három fogát kiütötték, felháborodásában jelentést tett az 
esetről a rendőrségnél. A  rendőrség a leányát megszöktető 
apát, a ki a németelfőldi határon már át is kelt, üldözőbe 
vette, azonban el nem érhette, mert már Kölnben időzik. 
A  lüttichi államügyészség — a tudósítás szerint ■— meg
kereste a német rendőrséget az iránt, hogy vegye vé
delembe a szerelmes kisasszonyt

V eszett kutya a gu lya  között. Königswarter 
báró csabacsiidi uradalmában a minap az egyik bundás 
kutya megveszett. Legelőször a gyulyát rohanta meg, 
s tizenkilencz hizómarhát mart meg, melyeket egytől 
egyig le kellett bunkózni. Akkor hajszolni kezdték, 
de időközben több kutyát megsebzett, úgy hogy az 
uradalom összes kutyáit, számszerint hatvannyolcat 
mind agyon kellett verni, nemkülönben a macskákat 
is, melyek közül harmincnyolc pusztult el a bunkós bot 
alatt. A bajnak ezel még nem lett vége, mert a hatóság 
az uradalom állat-állományára harminc napi zárlatot 
rendelt el.

H alál az örökségért. Bács Bodrog vármegye 
Szonta községben történt ez a véres eset. Zécz Sándor 
és Bedicsi Lajos szontai földművesek régóta pörlekedtek 
egymással valami örökség miatt. Most volt a pör vég
tárgyalása a mely Bedicsi előnyére dőlt el. E  miatt Zécz 
véres bosszút esküdött haragosa ellen. Éles kaszával 
leste meg Bedicsit a ki éppen egy mulatságról gyanútlanul 
ment haza felé. A  pervesztes ember orvul neki támadt 
és az éles kaszával egy csapásra levágta Bedicsinek a 
fejét. A  gyilkost még aznap elfogta a csendörség.

Nazarónus becsület. Kellemes meglepetés érte a 
napokban Máthé Rókus zimándi gazdát. Még 1882. év 
május havának egyik éjjelén történt, hogy két lova el
veszett a legelőről. Az eltűnt lovakat akkor sokáig keresték, 
kutatták, de sehogysem tudtak nyomukra akadni. A 
napokban a mezőn dolgazgatott Máthé, mikor odaballagott 
hozzá Molnár János földmives, a ki beszélgetés közben 
egyszerre csak ászt kérdezte tőle ;

Emlékszik még kend a két csikóra ?
A  melyeket elloptak?
Arra. Ha emlékszik kend, akkor tudja, hogy mit 

értek a csikók?
A  testvérbátyámnak se adtam volna őket 150 

forinton alul.
Molnár János erre szépen elbúcsúzott s tovább 

ballagott.
Tegnapelőtt aztán beállított a iakására Molnár két

másik ember kíséretében s leolvasott a hüledező Máthé 
elé 285 forintot.

Azt mondta-e kend tegnapelőtt, hogy a két csikó 
ára 150 forint ? — kezdte a szót Molnár.

Azt mondtam.
Hát a két csikót én adtam ki a legelőről. Itt van 

az ára. Vagy 15  esztendeje történt a dolog, hát elhoztam 
kendnek az uzsorát is. Számítsa utána, hogy elég lesz-e 
135  forint, az mit az árendás krétázott ki? Aztán imád
kozzék a bűnös lelkemért.

A  titok nyitja kiderült nemsokára egészen. Molnár 
János belépett a nazarénusok közzé s az uj szekta kedvéért 
akart vezekelni,

K egyetlen  apa. Hajduvármegye Baj községben 
történt ez a hajmeresztő eset. Szabó Lajos föld míves
nek nagy családja volt.Öt éves kis fiacskája már régóta 
betegeskedett, a mi miatt az apa elkeseredett és a 
pálinkában keresett vigaszt. A napokban részeg fővel 
tért haza a korcsmából. Otthon meglátta az ágyban 
nyöszörgő sápadt kis fiút. A szegény gyermeket dühösen 
egy kád vízbe dobta, hogy ott megfulladjon. Midőn 
azonban látta, hogy igy nem hamar végez az ártalan 
aprósággal, zsineget kötött a kis gyermek nyakára s 
egy leakasztott kép helyére kötötte fel. A kötél le
szakadt a gyermek alatt. Ekkor a kegyetlen apa többször 
a földhöz vagta a kis fiút, a kinek nagyanyja szeren
csére előjött a jajveszékelés hallatára s megmentette 
kis unokáját a vad ember kegyetlenkedéseitől. A ke
gyetlen apa az ügyészség börtönében várja büntetését.

N em  k ell többé utazó láda. Egy cseh ember 
olyan felöltőt talált föl, mely az utazó ládát pótolja. A  
felöltő belső felén zsebek vannak alkalmazva, melyekben 
közepes nagyságú csomagok kényelmesen elférnek. Ezek 
a zsebek nincsenek a ruhához varrva, hanem gombokkal 
kapcsolódnak a ruhához, úgy, hogy az utazó csak annyi 
zsebet visz magával, a mennyire az utazáshosszusága sze
rint szüksége van.

Pálinka h e lyett méreg. Borzalmas eset tartja 
izgatottságban Berettyó-Ujfalu nagyközség lakosságát. 
Tegnapelőtt történt, hogy Boros Imre gyógyszerészné 
búzát vett s annak a behordását Szabó János és Tóth 
Bálint napszámosokra bízta, a kik el is végezték azt be
csülettel és a jól teljesített munka után egy kis pálinkát 
kértek áldomásul. A gyógyszerész tehát oda szólt a 
laboránsnak :

Adjon a parasztoknak való pálinkából.
A  laboráns két kis pohárka italt töltött ki, Szabó és 

Tóth felhajtották a két kis pohár italt, nemsokára Szabó 
felorditott s aztán összerogyott. Tiz másodperczen belül 
kiszenvedett. A  másik napszámosnak, Tóth Bálintnak 
szivósabb volt a természete. O is összeesett, de nem 
halt meg. A  gyorsan előhívott orvosnak sikerült Tóth 
életét egy adag ellenméreg beadásával egyelőre meg
menteni. Á laboráns tévedésből pálinka helygtt marósavat 
adott a két napszámosnak.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú ezégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagy-méltóságú földm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czógttnls. újólag megtolzatott
a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

........”== POLGÁRI RUHÁK. — ■ ■ ~==
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni -  $1 j
Kiváló tisztelettel B L U M  és  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
n  n  . . .  1 - Ó esász. és kir. Fensége József Főherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e gma nn  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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I. évfolyam . Szászsebes, 1897. A ugusztus 31. 48-ik szám.

ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á rak :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

Hirdetési d ijak:
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Uradalmi erdőőrök helyzete.
Az „Erdészeti Ujság“ f. évi 35. számában 

megjelent s a nyílt levél szerkesztéséhez szük
séges ama nagybecsű — az erdészeti altisztek 
szomorú helyzetének esetleges enyhítésül szol
gálható — felhívására; hogy különösen a ma
gánuradalmak altiszti alkalmazottjainak hely
zetéről a szükséges adatokat beküldjük; mire 
a nagyváradi gör. kath. szertartásu püspökségi 
uradalomnál alkalmazásban lévő erdészeti al
tisztek helyzetéről a következőket van szeren
csénk becses tudomására hozni.

Az 1897-ik évi XXXI. törv. czikk életbe 
lépte után az uradalom 12 kerületi erdőőri, 3 
erdőlegényi s 31 erdőszolgai állásokat szervezett, |

mi a nagyméltóságu vallás- és közoktatásügyi 
magas ministerium által 2220/1890, másrészt 
a földmivelésügyi ministerium által 105151/4 
1891 sz a. jóváhagyatott oly formán, hogy er
dőszolgákul is csak oly írni és olvasni tudó 
egyének alkalmazhatók, kik idővel az erdőőri 
szakvizsgát is letehessék, azonban ez ideig az 
erdőszolgák közzül csak egy tett szakvizsgát 
s nincs remény arra, hogy azt többen letehessék, 
amennyiben az erdőszolgák mind azon községbeli 
s nagyobbára Írni olvasni nem tudó román ajkú 
lakosok, mely község határában az erdő fekszik,— 
s az erdőőrök száma — a mennyiben az uradalom 
annak szükségét látja — fokozatosan 36-ra egé- 
szitessék ki, mi azonban a mai napig 14-re tehát 
2-vel szaporodott, melyek közzül 13 kerületben,

TÁRCZA.
---------404----------

Gyermekek köztársasága Amerikában.
A „Hazánk* után.

Andora és San Marino volt eddig a világnak leg
apróbb két köztársasága; két év óta azonban ezek 
valóságos óriás államok a Fevilei köztársasághoz ké
pest, mely New-York államban Elmina mellett fekszik. 
Terjedelme nem több, mint negyvennyolcz hold, lako
sainak száma kétszáz. És a mi a legérdekesebb: a 
lakosok közt csak egyetlen egy felnőtt ember van, Mr. 
George William, a new-yorki emberbarát, a köztársa
ság megalapítója és elnöke; a többi lakos 12—17 éves 
fiukból és leányokból áll.

Ez a liliputi állam maga szavazza meg a törvé
nyeit és teljesen önálló kormányzattal bir. Self-gover- 
nementet képvisel a szó szoros értelmében. Polgárai 
arra kötelezik magukat, hogy hetven napig ott marad

nak, sokan azonban csak a tél beálltával távoznak 
Frevilleből. A végrehajtó hatalom főnöke Mr. George 
William, a ki vető - joggal bir a frevillei kongresszus 
határozataival szemben.

A kongresszus szenátusból és képviselőházból áll. 
Mind a két testületet általános szavazatjog alapján 
választják, a szenátorokat két hétre, a képviselőket 
egy hétre. A törvénykezést polgári és büntető bíró
ságok gyakorolják; a bírákat az elnök nevezi ki a köz
társaság polgárai sorából. A büntetések pénzbírságból 
és fogházból állanak. A rendőrséget a polgárokból 
alakult állandó csapat kezeli.

A köztársaság maga veti ki az adóit, van saját 
állami nyelve és saját pénzrendszere. Azonkívül jöve
delmet húz különféle engedélyek és útlevelek kiállítá
sából. Az állam pénze kerek vasdarabokból áll, melyek 
ezzel a felírással vannak ellátva: „George Junior Re- 
public“ és egy centtől egy dollárig minden értéket 
képviselnek. Ez a pénz szerepel majdnem kizárólag az 
ország kereskedelmi forgalmában s azt kormány a
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378 ERDÉSZETI ÚJSÁG.

1 pedig a központban van alkalmazva, a létszám 
tehát 14 erdőőr, 3 erdőlegény s 32 erdőszolga.

Az erdőőrök, erdőlegények és szolgáknak 
1892 évi julius bó 5-én a már meglévő alapsza
bály és szolgálati utasítás 43 §-ban módosítva 
adatott ki, a melyek közzül egy nehányat s kü
lönösen az érdekesebb pontokat részletezzük.

Az 1 § a fent idézett számok alatti jová- 
gyásról szól. A 2. § az erdő őri kerületek be
osztásáról szól; mely kerületek, mivel az ura
dalom összes erdőterülete 133 ezer k. hold, 
egy erdőőri kerület az alárendelt 1—4 erdő
szolgával, — kik azonban csak ritkán tesznek 
szolgálatot, 6—15.000 k. hold között váltakozik. 
A 3 § az erdőőri minősitvényről szól, vagyis 
hogy csak az 1879 évi XXXI. t. ez. 37. §-ában 
előirt minősítéssel biró egyének alkalmazhatók 
erdőőrökül. A 4. § az erdőlegények és szolgák 
minősitvényét határozza meg, vagyis hogy er
dőlegényül és szolgákul csak oly egyének al
kalmazhatók, kik áz irás és olvasásban gyakor
lottsággal bírnak s hogy különösen az erdőle
gények 3 év elteltével az erdőőri szakvizsgát 
is letehessék. Az 5. § az erdészeti altisztek és 
szolgák illetményeit határozza meg; ugyanis a 
3 §-ban előirt teljes minősítéssel biró erdőőrök 
közzül két fővadász fizetése 450 illetve 400 
írtban, a többi kerületi erdöőrök közzül egyé 
312 frt, mivel más kerületet is kell hogy el

lásson, a 12 frtot utiátalányként kapja, a töb
bieké 300 írtban, a 3 erdőlegény évi bére 
180—180 frt és 10—10 frt úti átalány, az er
dőszolgák fizetése a havasiaké 50 s 10—10 frt 
legeltetési váltság, a házi erdőkben működöké 
10—10 frt s 10—10 frt legeltetési váltságban 
van megállapítva, ezektől eltérőleg egy erdő
szolgáé 50 s egyé 25 írtban van megszabva, a 
mennyiben vágás kezeléssel vannak megbízva.

A kerületi erdőőrök 15—15, az erdölegé- 
nyek 10—10 frt legeltetési váltságot is kapnak s 
ezen szabályzattól eltekintve a bérbeadott s őr
zésükre bízott területen 3—3 db. szarvasmarha 
és 3—3 db. sertés legeltetése illetve makkol- 
tatása is ki van kötve a bérlőkkel, ez azonban 
oly csekélység s alig számba vehető, s nagy 
része ezen legeltetési jogot nem is veszi igénybe, 
mivel nincs mit legeltetnie, mert a negyedévi 
78 frt 75 krból bizony egyik másiknak 5—6 gyer
mekkel a megélhetés is igen sok nélkülözés 
mellett gondot okoz, nemhogy még legeltetni 
való jószágot tudjon szerezni. Igaz ugyan, hogy 
legeltetési jogát bérbe adhatja, de a nyári legel
tetésért alig s ritka esetben kap 3 frtot az összes 
jogáért, a téliért ha van makktermés, a mi csak 
minden 3—4 évben szokott számbavehető lenni, 
akkor kap 15—20 frtot.

Az erdőőrök és erdőlegények ezen javadal
mazáson kivitl még 30 ürméterre menő tűzifát

leszámolásnál visszaváltja, burgonyát vagy ruhanemű- 
eket adva érte. A fevillei bank átveszi a polgárok 
megtakarított pénzét, előlegeket ad és fizeti a kormány 
által kinevezett tisztviselőket.

Három épülete van a köztársaságnak, valamennyi 
fából. Nyáron aztán már sátrakat is állítanak fel. Mr. 
George a kapitoliumban lakik. A törvényszéki épület
ben vannak a tárgyalási termeken kívül a kongresszus 
tanácskozási termei, a rendőrállomás és a fogház. A 
„Waldorf“ szállóban van a bank, a postahivatal és a 
gyógyszertár.

Az idősebb polgárok a három mértföldnyire fekvő 
felsőbb iskolába járnak, a fiatalabbak a köztársaság 
iskolájában nyernek oktatást. A könyvtár 600 kötetből 
áll. Van azután még egy kollégium tizenhat évesnél 
idősebb polgárok számára, a'hol felolvasásokat is tar
tanak.

A polgárokat szigorúan sarkalják a munkára, de 
a lustaságot nem büntetik. A henyélők gyorsan kigyó
gyulnak a lomhaságból, mert csakhamar a szegények

asztalához kerülnek, a hol csak a legszükségesebb 
élelmi szereket kapják. Egyébiránt ezek a szegények 
is kötelesek lakásuk és eltartásuk fejében különféle 
munkákat teljesíteni. Ellenben azok, kik szívesen és 
serényen dolgoznak, jó fizetést kapnak, a legügyeseb
bek 90 centet, a kevésbé ügyesek 50 centet, az átla
gos munkások 7() centet egy napra. Valamennyien a 
fiuk úgy, mint a leányok, ebbe a három osztályba 
vannak sorozva. A fiuk kerti és mezei munkával, va
lamint építési munkákkal foglalkoznak. Néhányan a 
kormány alkalmazottai, sőt kettőjüket letett vizsgálat 
után ügyvédekké neveztek ki. Mások mint vendéglősök 
keresik a kenyerüket, vagy kereskedést folytatnak 
saját számlájukra. A leányok varnak, mosnak vagy 
főznek. A napnak csak fele részét töltik munkával, a 
másik fele része üdülésnek van szánva.

Az állam összes alkalmazottai, a szenátorok és 
képviselők, a bírák, a közmunka-minister, a rendőr
főnök éz emberei fizetést húznak. Legjobban állnak a 
birák, a kik naponta egy dollár 20 centet kapnak. A
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kapnak; hol vágás van a vágásból, a hol ez 
nincs, a hivatal által kijelölt helyen, azonban 
ezen járandóságtól egy erdőlegény teljesen 
(ki ezen járandóság élvezete nélkül lett fel
véve) a központi erdőőr pedig részben meg 
van fosztva, a mennyiben az erdőlegény hozat
hat száraz tűzifát, a központi erdőőr azonban 
csak 20 mtrt kap az uradalmi raktárból haza 
szállítva.

Valamennyien szabad lakás élvezetében 
részesülnének, ha volna uradalmi lakás, de 
sajnos, ezen élvezetben csak 2 erdőőr és 2 erdő
legény részesül, a többi — egy fővadászt s egy 
erdőőrt kivéve, kik saját lakással bírnak — mind 
falusi lakásban laknak, 3-nak még csak tűrhető 
a lakása, de a többieké, mely egy szoba, konyha 
s ritkán kamarából, de még egy párnak a lak
szoba egyszersmind konyhája is, padozatlan, 
nedves, kis ablaku, többnyire szalmás viskókból 
áll, különben a lakbér 60 írtban van meg álla
pítva, de ennél kevesebbet, ugyszinte többet is, 
de 80 írtnál többet nem fizet az uradalom s kü
lönben a központi erdőőr a városban 2 szoba, 
konyha, kamara s egy kis kerttel biró külön 
álló lakást 80 írtért nem kaphat bérbe s igy 
kénytelen sajat szerény 315 frt fizetéséből ez- 
idő szerint évenként 20 frtot pótolni, pedig van 
3 falusi lakás is, melyért az uradalom 80 frt évi 
bért fizet.

Eme § e. pontja szerint a felfedezett s be
folyt erdőkárok kártérítésének fél részét s a 
törvényesen előirt hajtópénzt kapják az erdő
őrök, mint a javadalom kiegészítő részét, mely 
azonban a tömérdek szegénységi bizonyítvány 
alapján való leírás folytán oly csekély össze
get tesz ki, hogy az sok esetben még a do
hányra valót sem fedezi.

Egyébiránt az itt részletezett évi bért s 
egyéb járandóságokat a szolgálat teljesítésénél 
tapasztalt pontosság, hűség és szorgalom, vala
mint az év végén felmutatandó felfedezett er
dőkár eredménye szerint az uradalom úgy egye
sek, mint mindeniknél megfelelő arányban az 
évi bér felemelése által jutalmazandja, mire 
különösen a szakvizsga letétele által számít
hatnak, mi azonban a teljes minősítéssel biró 
erdőőrökre nézve csak Írott malaszt.

Ez a pont csak is a 200 frt fizetéssel biró 
erdőlegényeknek szól, ha t. i. az erdőőri szak
vizsgát leteszik, fizetősök 300 frt s egyébb já
randóságokra emeltetik.

6. §, mely a nyugbérről szólhatna szósze- 
rint a következő:

„Az erdészeti altisztek nyugbérre sem a 
maguk, sem családjaik részére ez idő szerint 
még nem tarthatnak igényt, sem végkielégítésre. 
Szolgálatuk külömben, ha kifogás ellenök nem 
merül fel, életfogytiglani.

parlament tagjai 1 dollár 10 cent napidijat, rendőrök 
90 centet kapnak.

A vendéglőket minden szombaton nyilvános ár
verés utján adják bérbe. Legelőkelőbb a „Waldorf" 
szálló. Itt csak tőkepénzesek és magasabb állású hi
vatalnokok lakhatnak, mert egy napra négy dollárt 
kell fizetni. Ezért az összegért a bérlő nem is 
kap külön szobát, hanem csak külön mosdó készüléket. 
A hálószoba közös, de a „Waldorf'“ szállóban csak 
fiuk laknak; a leányok hálószobája az „Elmira" szálló
ban van, a melynek berendezése szintén igen csinos. 
A többi lakások egyszerű sátrakban vannak, ahol tiz- 
husz centet fizetnek egy ágyért.

Ezeknek a helyiségeknek a bérlői szigorúan tar
toznak a tisztaságra ügyelni. Egy alkalommal az egész
ségügyi rendőrség a „Dryden" és az „Ithaka" szállók 
bérlőit azzal vádolta, hogy több vendégnek adnak 
szálást, mint a mennyit a szabályrendeletek értelmé
ben befogadni jogosítva vannak. Azonnal elrendelték 
az ágyak fertőtlenítését. A rendelet végrehajtásával

megbízott hivatalnok oly buzgósággal teljesítette a „ki- 
füstölést", hogy a takarók fele része elégett. A bajon 
hamarjában nem tudtak máskép segíteni, mint úgy, 
hogy a többi szállókból elhozatták a fölös számú ta
karókat. A reá következő éjjelek azonban nagyon hi
degek voltak és a „Waldorf" szálló elkényeztetett la
kói zúgolódni kezdtek, hogy drága lakásukban fázni 
kénytelenek.

Az egyik lakó meg is tagadta a fizetést, mire a 
szálló bérlője 1000 dollár erejéig kártérítési pert indí
tott a kormány ellen. A panaszost Dover ügyvéd, a 
kormányt Smith ügyvéd képviselte (mind a kettő fre- 
villei polgár). Heves vita után a biró a tizenhét esz
tendős Moore 100 dollár kártérítést Ítélt meg a pana
szosnak.

A kis köztársaság törvényszéki tárgyalásai iránt 
az egész környék nagyon érdeklődik és a tárgyalási 
napokon már kora reggel egész kocsitábor hozza a ki
váncsiakat a hely színére. A rendőrbiróságnál a tár
gyalások rendszerint 9 órakor kezdődnek.
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Eltávozás esetén előleges 3 havi felmon
dás szüségeltetik.

Igaz ugyan, hogy ez ideig még nem fordul 
elő — a mennyiben nem túlkoros erdőőrök 
vannak illetve lettek alkalmazva — hogy öreg
ségük vagy más szolgálatban ért baleset miatt 
szolgálat képtelenné lettek volna, s hogy sor
sukról hogyan lett volna intézkedve, — de ma 
már vannak 50 de már 50 évet meghaladt korú 
erdőőrök, kik ma holnap szolgálat képtelenekké 
lesznek, mi lesz akkor ezekkel?

Pedig hát 133 ezer h. összterülettel s mintegy 
70.000 frt évi tiszta jövedelemmel biró birtokos
nak nem is kerülne nagy nehézségbe, sem pedig 
annak ugyszólva semmi hiányát sem érezné, — 
ellenben alkalmazottjait állandó hű és buzgó 
szolgálatra serkentené, ha mintegy 25 tiszt és al
tisztnek nyugdíj alapot tenne le annál is inkább, 
mivel a jövedelem főrésze az erdészeti alkalma
zottak munkássága által szaporodik s ezeknek,kü
lönösen az altiszteknek fizetősöket érdem szerint 
s a szolgálati idő szerint pl. 5 évenként legalább 
50 írttal emelné, mig az bizonyos összegre pl. 
500 írtra emelkednék, mivel a fizetésen kívül 
sem földilletmény, sem gabona, sem rét, sem 
kaszáló illetményben nem részesittetnek.

12. §. Alárendeltség.
Az uradalom szolgálatában álló erdőőrök, erdő

legények és szolgák függnek első sorban az uradalmi

igazgatóságtól, másod sorban a hivatali főnök s har
madsorban az erdőgondnokságnak a kezelő erdészétől, 
mely gondnokságba az őrizetükre bízott kerület esik.

Közülök a legalkalmasabbak és legtapasztaltabbak 
főerdőőri, fővadászi czimet is nyerhetnek a püspök ur 
Ő nagyméltósága kitüntetéséből. De sajnos, ez a ki
tüntetés az öt év lefolyása alatt csak egy erdőőrt ért, 
pedig hát vannak, illetve volnának többen, kik ezt a 
kitüntetést méltán megérdemelték.

§ 22. Szolgálati idő.
Huszonnégy óránál több időt, ha csak betegség 

által a szolgálatban nem akadályoztatik, vagy külön 
szabadságolva nincsen, — szolgálat nélkül akár a la
kásán, akár azon kívül bárhol kerületén túl tölteni 
meg nem türetik.

22. §. Szolgálati és minősitvényi táblázat.
Úgy a szolgálati, mint a magán életben tapasz

talt viseletről a közvetlen felettes erdőgondnokság 
véleményes jelentése és saját tapasztalatai alapján az 
uradalmi erdőhivatal megbizatik jegyzőkönyvet vezetni, 
az u. n. fekete könyvet, melyben minden szabályelle
nes viselet és szolgálati vétség bevezettetvén, egyrészt 
annak alapján állittatik ki a szolgálati táblázat, illetve 
szolgálati bizonyítvány, másrészt ha abban a viseletét 
terhelő konstatált esetek bizonyos száma lenne be
vezetve, az illető szolgálatából elbocsáttatik. — A szol
gálati bármely vétség annak minősége szerint feuyit- 
hető: 1. egyszerű megfeddéssel, 2. íedés az erdőhivatal 
által írásban, mely a szolgáli táblázatba is bevezettetik, 
3. Pénzbüntetés, 4. Más kerületbe való áthelyezés, 5. 
Fizetés leszállítás. 6. Szolgálatból való elbocsátás.

23. §. Szolgálattóli felmentés.
Ha az erdőhivatal akár hivatalos, akár magán-

Jakey, a rendőrbiró, még rövid nadrágban jár, 
mind a mellett a mint a szolgálattevő rendőr szájából 
elhangzik a szokásos „Le a kalappal!" — a közönség 
mély csendben és a legnagyobb tisztelettel hallgatja a 
tárgyalást.

Az eljárás ugyanaz, mint a new-yorki rendőrbiró- 
ságoknál. Többnyire csak apróbb kihágásokról, a do
hányzási tilalom megszegéséről, vagy a köztársaság 
területéről engedély nélkül való távozásról van szó, 
néha azonban a tulajdon ellen elkövetett kisebb kihá
gások is előfordulnak. A fiatal biró bámulatos ügyes
séggel teljesiti hivatását, és számos Ítélete bármely 
felnőtt bírónak is becsületére válnék.

A legsúlyosabb esetet, mely a köztársaságban 
fölmerült, egy távozási engedélynek hamisítása képezte. 
Az ügy az esküdtszék elé került, mely a bűnöst arra 
Ítélte, hogy a fegyenczek jelvényét tartozik viselni és 
kényszermunkát köteles teljesíteni.

A frevillei köztársaságban természetesen a leá
nyok a fiukkal egyenlő politikai jogokat gyakorolnak.

Ez azonban nem mindig volt igy. Kezdetben az ifjú 
köztártársatág egészen a réginek a mintájára volt szer
vezve és a törvényhozó hatalmat kizárólag a fiuk gyako
rolták. Minthogy azonban a leányok épp úgy tartoznak 
adót fizetni mint a fiuk, mozgalom indult meg, abban az 
irányban, hogy a leányok is ugyanazon politikai jogok
kal bírjanak, mint a fiuk, a mit aztán a frevillei par
lament heves küzdelmek után törvényben ki is mondott.

Említettük, hogy Mr. George fentartotta magának 
a veto-jogot. Ezt azonban eddig csak egyetlen egyszer 
gyakorolta, még pedig egy törvénnyel szemben, mely 
messzebb ment, mint azt megalkotói előre látták. Az 
eset a következő volt:

Azt a jogot, hogy a köztársaság polgárai tetszésük 
szerint léphessék át a határt, öt dollárért lehet meg
szerezni.

A kongresszus csupa udvariasságból azt akarta 
kimondani, hogy a leányok ezért a jogért csak két és 
fél dollárt tartoznak fizetni.

George elnök ezt nem hagyta jóvá, azzal az in
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ügyekben való több rendbeli mulasztást vagy vétséget 
konstatál, az illetőt szolgálatából elbocsáthatja, maga 
adhatván meg a felmentő végzést.

42. §. Szabályzat betartása.
Jelen szabályzat minden pontját és intentióját 

betartani s ahhoz bármily körülmények között alkal
mazkodni annyira megkivántatik, hogy annak be nem
tartása szolgálati vétségnek fog tekintetni.

A 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 
20., 21., 24—41 §§-okkal, a mennyiben azok a szol
gálat teljesítésére, vadászat, íavágatás, szállítás ellen
őrzése stbire vonatkoznak, nem láttuk szükségesnek 
ebben a leirásban bővebben foglalkozni.

Azt hiszem, hogy ezekből a sorokból eléggé 
világosan kivehető lesz a laikusok által annyira 
irigyelt uradalmi erdészeti altisztek — de csak 
általunk ismert — nagy jóléte.

Bár csak mihamarább tehetnők közzé ama 
örömünk kifejezését, mit Meiszter Gyula kar- 
társunk b. lapunk 40. számában közzé tett, t. i. 
a fizetés rendezés és különösen a nyugdíj alap 
létesítése fölött, de nem tudjuk, mikor érjük meg 
eme üdvösséget.

Több urad.  erdőőr .

LEVELEZÉS.
T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!

Lapunk valamelyik számában olvastam az altiszti 
egyenruha és sapka díszéről, nevezetesen a selyem és 
ezüst zsinórról, hogy azok viselését a fellettes hatósá-

dokolással, hogy ez az egyenlőtlen megadóztatás le
alázná a köztársaság női tagjait.

A köztársaságnak van hadserege is, három sza
kaszból áll, egy „ezredes” parancsnoksága alatt. De 
csak a dobos visel egyenruhát.

Ennek a kitüntetésnek hiába keressük az okát.
Mr. George a köztársaság elnöke nagyon vallá

sos ember.
De egyúttal föltétlenül pártolja az államnak az 

egyháztól való elválasztását.
A köztársasági kormány tehát nem is törődik a 

vasárnapi iskola pénzügyeivel.
A polgárok maguk fedezik az oktatás költségeit 

és szorgalmasan eljárnak az iskolába, a fiuk ünneplő 
öltözetben, a leányok színes szalagokkal díszített vilá
gos ruhában.

X. Y. Z.

gok tilltják. Nem azért, mert ilyeneket viselek, vagy 
viselni óhajtanék, hanem a közérdek szempontjából 
akarok erre nézve nehány megjegyzést tenni.

A Tiller Mór és Blum és társa egyenruha szállító 
czégek által időközönkint kibocsátott árjegyzékeikben 
mindig ott találjuk az altisztek egyenruházati czikkei 
között az ezüst zsinoros zubbonyt és az ezüst zsinoros 
sapkát, nem különben az ezüst jelvényt és koronát, 
felmerül tehát önkénytelenül is a kérdés, vájjon az il
lető czégeknek van-e engedélye olyan árukat hirdetni, 
a melyek viselését nekünk a hatóságok tiltják, vagy 
ezt csak saját szakállukra, jó kedvből és az árjegyzék
nek kiezifrázása végett teszik?

Ismerek kollegáim közt nem egy olyant, ki az 
első méter ezüst zsinór árát a gyomrától húzta el, csak 
hogy azt magának megszerezhesse s ezt természetesen 
csak az árjegyzékek nyomán tehette meg, hol világosan 
ki van Írva a jelzett áru fölött, hogy „erdő altisztek 
és szolgáknak zubbony erős posztóból, e z ü s t  z s i 
n ó r r a l ,  erdőőri sapka e z ü s t  z s i nó r r a l * ;  ha már 
most az ilyen portékát magának megszerezte, akkor 
érkezik a központi hivatalból a szigorú rendelet, hogy 
az ezüst zsinoros zubbonyt vagy sapkát viselők első 
ízben 5 frt pénzbírsággal, másod Ízben fegyelmi eljárás 
alá vonással lesznek sújtva.

Az erdészeti altiszt nem azért hozatja magának 
a sokkal drágább portékát, mert ezt neki a módja 
megengedi, hanem látja azokat a lenéző szempillantá
sokat, melyekkel őt ezüst zsinoros vasúti altisztek és 
pénzügyőrök lenézik s lelke mélyében fölháborodik a 
fölött, hogy hason — vagy talán alantasabb ranguakkal 
szemben ilyen csekélység miatt van tekintélye kárára, 
megaláztatására a világ gunyjának van kitéve.

Én legalább meg vagyok arról győződve, hogy az az 
egy pár kincstári erdőőr, ki ilyen fényesebb egyenruhát 
szerez magának, azt nőm hivalkodásból és hiúságból 
teszi, hanem inkább állásának a tisztességéért.

Azt hiszem, hogy éppen a felsőbb hatóságok hi
vatása az lenne, hogy alantasaiknál az önérzetet, a 
külső csinosság iránt való érzéket ébresztenék, nem 
pedig hogy azt elnyomni igyekezzenek.

Kartársi üdvözlettel
K. Gy.,

m. kir. erdőőr.

Különfélék.
Repülő gépek a huszadik században. Ily

czim alatt közöl George Davidson a Saturday Reviewben 
rövid tanulmányt. Davidsont Angliában jól ismerik s 
tudják róla hogy évek óta foglalkozik a mekánikai repülés 
problémájának gyakorlati megoldásával. így tehát némi 
vigasztalást nyújt, ha ettől az embertől halljuk, hogy a 
most élő emberek közül a legtöbben meg fogják érni azt 
az időt, a mikor a léghajózás éppen olyan közlekedő 
eszköz lesz, a milyen ma a gőzhajó, vagy a vasút. Már
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ma is vannak gépek, a melyek súlyúkhoz viszonyítva 
nagyobb erőt tudnak kifejteni, mint a madár. Az ilyen 
gépek tehát repülni is tudnak; mihelyt erejüket a meg
felelő irányban erre a célra fordítjuk, a hogyan ezt a 
madárnál látjuk. Csakhogy nem szabad arra az álláspontra 
helyezkednünk, hogy a problémát léghajóval vagy hajó- 
csavarféle készülékkel megtudjuk oldani. A  léggömb nem 
repül úgy, mint a madár, hanem azért röpül, mert kön
nyebb a környékező levegőnél s ne várjuk, hogy a le
vegőn keresztül ugyanazokkal a gépekkel mehessünk, a 
minőket a hajózás a vizen alkalmaz, mert a madár repülése 
nagyon eltér a hal úszásától. Davidson annyiban már 
megoldotta a föladatot, hogy megtalálta azt az irányt, 
a melyben a repülő gép erejét ki kell fejteni s már most 
csak arról van még szó, hogy az egyes géprészekhez a 
megfelelő alakot, az illő szerkezetet megtalálják. De ez 
már csak idő kérdése. E l lehetünk tehát rá készülve, 
hogy néhány, mondjuk, húsz év múlva már kormányozható 
léghajókon fogják az embereket az egyik helyről a 
másikra szállítani.

A  japáni sajtó. Japán, mely a legutóbbi ötven 
év alatt lassankint belépett a civilizált államok sorába, 
ez alatt az ujságírodalom és a politikai intézmények 
tekintetében is nagy átalakuláson ment keresztül. Japánban 
harminc évvel ezelőtt nem volt nemzeti sajtó. A  japániak 
érdeklődése eleintén csupán arra szorítkozott, hogy meg
tudják : micsoda tulajdonképpen egy hírlap s csak lassan, 
kint fejlődött ki náluk az újdonság és a politikai körül
mények iránt való érzék, úgy. hogy ma már mindenki 
olvassa újságját, a kocsis csak úgy, mint a szakácsnő. 
Formóza szigetén, a melyet csak egy-két évvel ezelőtt 
csatoltak hozzá a jápáni birodalomhoz, már két japáni 
újság jelenik meg. De azért szomorú valóság, hogy a 
japáni újság kiadóknak általában nincsen valami jó dolguk; 
alig akad egy-kettő, a ki vállalatán nyer valamit, leg
nagyobb része, úgy van vele, mint az „Erdészeti Ujság“ 
kiadója.

A  családi pörpatvar vége. Mojsze György 
gattajai lakos már régóta folytonos pörpatvarban élt a 
feleségével, a ki nem tudta elnézni, hogy az ura mindig 
részegen kerül haza. A  minap annyira összekaptak, hogy 
Mojsze György dühében vasvillát ragadott s oldalba 
szúrta vele az asszoyt, a ki reggelre meg is halt.

A  katonatiszt kedvese. Prágából egy ifjú szép 
leány tragikus halálának hire érkezik. Rajongó szívvel sze
retett egy fiatal katonatisztet, s a szerelme olyan volt, mint a 
hulló csillag. Ragyogó, álomszerű boldoság után kietlen, 
sötét kétségbeesést hagyott a szivében, mely elől a ha
lálba menekült. Hermann Herminnek hívták, egy köni- 
grátzi sekrestyés tizenhétesztendős leánya volt. Megis
merkedett egy fiatal katonatiszttel, kit rövid időre Köni- 
grátzbe helyeztek át gyakorlatra. Vakon szerette, nem 
gondolt a válásra, nem törődött azzal sem, mikor a fiatal
ember megmondta neki, hogy soha sem veheti nőül. Az 
utolsó két napra egézen oda költözött a kedvese lakására

s mikor ez utazni készült, kikisérte a vasúthoz. Beszél
gettek egy ideig s valamivel a vonat indulása előtt elváltak. 
A  katonatiszt felszállott, a leány pedig könyezve, ajkán 
az utolsó bucsucsókkal elindult a sínek mellett. Senki 
sem vette észre. Mikor az első őrházhoz ért, meghallotta 
a vonat robogását s egy kétségbeesett, hirtelen elhatá
rozással a sínekre dobta magát. A  következő pillanatban 
a vonat, mely kedvesét vitte el tőle, darabokra szakgatta 
testét.

D iam ant Hajim  családi öröme. Diamant 
Hajim kassai kereskedőt — mint onnét Írják — nem 
mindennapi örömben reszesitette felesége. A  napokban 
ugyanis hármas ikreket szült, kik az anyával együtt a 
körülményekhez képest elég jól érzik magukat. Diamantné 
asszony már három ízben adott életet kettős ikreknek, 
úgy, hogy Diamant Hajim családja öt év alatt 9 gyermekkel 
szaporodott. Hajimot azonban felesége ezen legújabb 
sikere vegyes érzelmekre hangolta s nagyot sóhajtva 
jelentette ki baráti körben:

Mi lesz velem, ha most háromszor hármasok, aztán 
háromszor négyesek, ötösök következnek ?

M egtébolyodott a fia m iatt. A  Krassó-szö- 
rénymegyei Frankdorf községben kigyuladt Brebenár 
Vaszilie parasztgazdának a háza. Brebenár a tűz kelet
kezésekor a mezőn dolgozott s a lángok láttára ijedten 
szaladt háza felé, a hol egyedül hagyta hatesztendős fiát. 
A  szerencsétlen apa már nem menthette meg gyermekét. 
Alig ért a házához, eléje hozták az üszkök közűi fiának 
megszenesedett holttestét. Brebenárt annyira megzavarta 
ez a látvány, hogy megtébolyodott.

Az eltéved t lövés. Hajdu-Szoboszlón megrázó 
szerencsétlenség történt, a melynek áldozata Kis Károly 
földbirtokos fiatal, szép felesége. A  fiatal asszony férjével 
együtt indult kocsin hazafelé. Útközben a férj leszállt a 
kocsiról s egy szomszédos tanyába ment, de a fegyverét 
a feleségének hagyta. Kisné nem vigyázott eléggé a 
töltött vadászfegyverre, a mely a kocsi oldalához ütődött 
s elsült. A  golyó szivén találta a fiatal asszonyt, a ki 
holtan terült el. A  szegény asszonyban Sziláyyi János 
hajdumegyei bizottsági tag leányát vesztette el.

K ivégzés a  tengeren. Athénből jelentik: A  
Pireuszban horgonyzó I. Miklós cár nevét viselő orosz 
hadihajó fedélzetén tragikus jelenet folyt le. A  hajó 
egyik matróza a minap föllázadt a katonai fegyelem 
ellen. Azonnal kátonai bíróság elé állították, mely 
halálra Ítélte. A hajó ki evezett a nyit tengere s ott 
megállóit. A  lázadót fölhozták börtönéből a fedélzetre 
és agyonlőtték.

G yilkos VŐ. A  zemplénmegyei Csicsoalja pusztán 
a múlt héten meggyilkolva találták Palyó János erdőőrt 
az erdő szélén levő lakásának udvarán, A  vizsgálat 
kiderítette, hogy az erdőőrt veje, Baldovszky Mihály 
gyilkolta meg a ki már be ismerte tettét. Apósát éjjeli 
álmában karóval fejen ütötte s a ház mögül nézte, hogy
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nem esett el még, hanem fölállott és járkálni kezdett; 
ekkor a karóval még egy csapást mért fejére, aztán meg
fojtotta. Alapos a gyanú, hogy a gyilkos tettét anyósával 
és feleségével való közös egyetértéssel követte el, mert 
ezek nem jöttek a meggyilkoltnak segítségére, habár a 
segélykiáltásokat még a szomszédok is hallották.

A  k it k ikerü lt a villám . Dr Kőhegyi Lajos 
szegedi kórházi orvos nagy veszedelemből menekült meg. 
Az orvos az északnémetországi Nordemey tengeri fürdőben 
nyaral, a hol a napokban nagy vihar pusztított. A vihar 
idejében az orvos egy szállóban volt, a melynek terrasszán 
beszélgetett a vendéglőssel. Mikor a zivatar elkezdődött, 
a terembe akart menni, de a vendéglős lebeszélte s még 
mosolyogva mondta, hogy az ilyesmit ő már megszokta. 
Egyszerre hatalmas csattanás hallatszott, a villám lecsapott 
a terraszra s a vendéglős holtan bukott a földre Kőhegyi 
elé. A szegedi orvos a rémes jelenet láttára elájult.

N yolcvan  öt éves m enyasszony. Jajce köz
ségből, Boszniából érdekes nász hírét jelentik: Imbrin- 
begovits Szulejmán bég, ki most harminc éves fiatal 
ember, a minap nőül vette Hadzsi Omerbegovics 
Kulenovics asszonyt, ki most nyolcvanöt esztendős. A  
nyolcvanöt esztendős fiatal asszonynak azonban van egy 
tulajdonsága, mit mostanában nagyrabecsülnek a háza
sodó fiatalemberek: dúsgazdag. Az érdekes lakodalmon 
ott volt a környék apraja-nagyja.

E ltévedt golyó. A 68 . gyalogezred minap 
Szolnok határában hadgyakorlatot tartott. Gyakorlat 
után a határban egy parasztembert találtak átlőtt mellel, 
holtan, kiben a környékbeli lakosok Szabados Mátyás 
földművelőre ismertek Az esetet följelentették a hadbíró
ságnak, mely azonnal vizsgálatot indított, de eddig még 
nem sikerült a tettest kinyomozni.

E gy öreg honvéd levele  a királyhoz. Ér
dekes felségfolyamodvány érkezett a napokban a kabinet- 
irodába. László István „császári és királyi kiszolgált öreg 
vitéz" esedezik a „  legvallásosabb fejedelemhez", hogy 
egyetlen fiát a „  Józsefet" engedje el a császár magától, 
mert különben nem lesz, a ki az őszi szántást otthon 
elvégezze, ő maga 66 éves beteges öreg honvéd lévén. 
László István fölemlíti levelében, hogy egy ízben meg
mentette néhai Albrecht föherczeget a haláltól, mentse 
hát meg ő felesége is „most az egyszer" az ő fiát. A 
folyamodást leküldték Szolnok vármegye főispánjához és 
az öreg honvéd fiát ki fogják engedni a katonaságtól.

L en yelte  a békát. Heidelbergből jelentik, 
hogy Neuenheimban több gyermek játék közben egy öt 
esztendős kis leánynak erőnek erejével kis békát dugott 
a szájába, a min azután jól mulattak. A  kis leány azonban 
ijedtében lenyelte a békát. A szegény gyermeket azonnal 
kórházba kellett vinni.

Kolbász emberhúsból. Chicagóból jelentik, 
hogy az ottani büntető törvényszék előtt borzalmas 
bűnügyet tárgyalnak, a melyben a vádlott egy Luetgert

Adolf nevű kolbászgyáros, a kit azért jelentettek fel, 
mert állítólag nejét megölte, holttestét darabokra vag
dalta, a húsát pedig a többi kolbásztöltelékbe keverte. 
Egy nála régebben alkalmazott gépész névleg Mader 
Károly igen terhelő vallomást tett. Mader azonban meg
szökött és pedig, — mint az államügyész nyíltan kijelen
tette, — a védelem megvesztegetése és rábeszélése 
következtében. *

Az am erikai lelkész. Washintonból jelentik, 
hogy John Walstein az odavaló pap a napokban a 
szószékről lelőtt a hívők tömege közé és egy három 
éves kis leányt halálosan megsebezett. Walstein igen 
indulatos ember és azok a kifakadásai, a melyekkel 
hívőit a pálinkaivás miatt illette, többeknek nem tetszet
tek, Ezek levelei írtak, a melyben kijelentették, amint 
Walstein a szószékre lép, záptojásokkal fogadják. Ez 
annyira felbőszítette a tiszteletest, hogy pisztolyt vett 
magához. A  templomban az egybegyűltek megtámadták 
az amerikai lelkészt, mire ez önvédelemből elsütötte a 
pisztolyát. A  lövés szerencsétlenségre talált.

Szétollózott házastársak. A  IX kerületi ka
pitányság panaszfelvételi irodájába bekopogtatott 
Klein Athanáz, aki a hamisítatlan tejek egy részét szol
gáltatja a fővárosi tejkereskedőknek, vagyis magyarul 
mondva : milimári és előadja a következő panaszát:

— Tekintetes kapitány ur, az asszonyomat pana
szolom. Nagyon furcsát tett.

— M it?
— Mindenestől elment; elvitte az ágyat, asztalt, 

kályhát, a legutolsó darabot is. Amint benyitok a szobámba, 
a kopasz négy falon kívül nem találok egyebet.

— Mikor egyesültek magok?
— Három év előtt a — fotográfusnál.
— Nem az anyakönyvvezető előtt ?
— Nem. A  mi keveset összekuporgattunk, avval 

elmentünk egy fényképészhez s ott kettesben levétettük 
magunkat.

— Hát most mit kíván ?
— Tessék elrendelni, hogy az asszony ollóza le 

fejemet. Nem akarok vele együtt maradni, még az arcz- 
képen sem.

Szerkesztői üzenetek.
O l á h  J á n o s  urnák, S á 1 y i. Fiai biztosítására nézve 

legyen szives velem közölni úgy a maga, mint fiai életkorát 
egészen pontosan, mert csak ekkor adhatnék pontos felvilágosí
tást a fizetendő dijakra nézve. Esetleg forduljon Nagy-Váradon 
az illető társaság ügynökségéhez, mely szívesen ad mindenekre 
felvilágosítást. A társaság nevét lapunkban olvashatta s ezzel 
meg fogja ott találhatni, mert kétségtelen, hogy olyan nagy 
városban van ügynöksége.

S z e l e e z k y  A n d r á s  urnák, S e b e s  ér.  Előfizetése 
1898. Junius 30-án jár le.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

* legújabb árjegyzéke, ^ P |
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagym éltóságu fó ld m ivelesü gyi m. i ir .  M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünK. újólag megUlasatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

■' '....:..POLOÁR.I RUHÁK. - '■ -------
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni - "5Pf
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0  esász. és kir. Fensége József Föberczeg udvari szállítói 

A földmivelés ni. kir. Ministerium szállítói.

BoraaaaBBE
Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .......................... . 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési dijak :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Szakerő hiány hátránya.
Minden szakmánál, legyen az bármilyen, 

az első kellék az, hogy azt megfelelő szak
erők kezeljék, mert csak igy lehet elérni a 
kitűzött czélt: annak a szakmának a fölvirá- 
goztatását. Azt, hogy a szakképzettség hiánya 
milyen nagy hátrányoknak lehet okozója, saját 
szemeimmel tapasztaltam s nem tartom fölös
legesnek tapasztalataimat mások okulására 
közzé tenni.

Az idén múlt 3 éve annak, hogy Somogy 
vármegye közigazgatási erdészeti bizottsága 
által körerdőőrré lettem kinevezve s miután 
a hivatalos esküt május hó 1-ső napján letet
tem, állomásomat ugyanazon napon el is fog- |

laltam s megkezdtem körutamat a reám bízott 
járásban.

Körutam alkalmával szerencsém volt ta
lálkozni egy itteni nagybirtokos fővadászával, 
kire nézve már előre figyelmeztetve lettem, hogy 
óvakodjam tőle, mert már sok jóravaló becsü
letes embert tett tönkre, én azonban ezt csak 
haszontalan mende-mondának hittem s igy mi
dőn találkozásunk alkalmával üléssel kínált 
meg kocsijában, ezt szívesen fogadtam s fölka
paszkodtam.

Sajnos, a fő vadász urnák már első sza
vaiból ki kellett vennem, hogy a hir nem túl
zott, mert azok mindjárt tisztelt elődöm megrá- 
galmazására és becsmérlésére voltak irányulva 
Később alkalmam volt meggyőződni, hogy a

tArcza .
------ +»-------

Veszedelmes mérgek és mérgezők.
A hódmezővásárhelyi asszonyokból álló bűnszö

vetkezet tömeges orgyilkosságai szörnyüködésbe ejtet
ték az ország közönségét s egyáltalán azokat, a kik 
e századunkban majdnem páratlan bünpör lefolyását 
elegendő figyelemmel kisérték. A nagy magyar város 
parasztmegeráinak csak a legközönségesebb méreg, a 
köznép által „szeracsika“ néven ismert arzenikum állt 
rendelkezésére, mégis olyan pokoli ravaszsággal haj
tották végre gyilkosságaikat, hogy az orvosokat követ
kezetesen félrevezették s igy évek hosszú során elke
rülték a büntető igazságszolgáltatás hatalmát. Mire 
lettek volna képesek ezek a szörnyetegek, ha olyan 
mérgekkel rendelkeztek volna, melyeknek jelenlétét 
az emberi testben az orosi tudomány még máig sem 
képes fölismerni. Szerencsére ezek a mérgek a távol 
Ázsia népeinek találmányai s Indiában, Japánban hasz

nálják fel arra a benszülöttek, hogy valamely kellemet
len jóbarátot, vagy szomszédot, leginkább a gyűlölt 
bevándorlott európait eltüntessék a föld szinéről.

Az ázsiai mérgek hatásukban annál retteneteseb
bek, mert úgyszólván lehetetlen, hogy eredetüket, ha
tásukat és készitésmódjukat a tudomány mai fejlett
sége mellett is a leggyakorlottabb taxikologus felis
merje, ép ezért az európai méregkeverők úgyszólván 
kontárok maláji, indiai, japáni kollegáikhoz képest.

Ha Jáger Mari ismerte volna ezeknek a mérgek
nek hatását, akkor a halál még ma is bőven 
tartaná aratását Hódmezővásárhelyen s akkor 
alig került volna ez a női szörny társaival együtt a 
szegedi csillagbörtönbe s onnét majdan a hóhér kö
telére.

A legveszedelmesebb ázsiai mérgekről, melyekkel 
a távol Keleten az emberirtás gonosz munkáját gyako
rolják, egy Jáva szigetén járt európai orvos a követ
kező érdekes, de a maga elrettentő valóságában meg
döbbentő ismertetést teszi közzé:
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tisztelt fővadász ur szavaiból semmi sem volt 
igaz s elődöm talpig becsületes, jóravaló és szak
májában teljesen kiképzett ember volt.

Kiváncsi voltam már most a fővadász ur 
szaktudományára s kíváncsiságom csakhamar 
ki is lett elégitve. Menetközben ugyanis elértünk 
a kezelése allatt lévő egyik csemetekerthez s ő 
felhívott, tekinteném azt meg. Felhívásának szí
vesen engedtem, már csak abban a reményben 
is, hogy ilyen tele szájjal beszélő szakembertől 
majd magam is tanulok valamit.

A csemetekert lehetett úgy 1*5 kát. hold 
terjedelmű s volt abban minden kigondolható 
csemete és vetemény. Találtam ott erdei fenyőt 
(pinus silvestris), lucz fenyőt (abies excelsa), 
vörös fenyőt közönségeset (larix europaea) volt 
ott azután még szőllő, alma és körtefa s termesz
tettek benne spárgát, dinnyét, hagymát, zöldsé
get és a jó Isten tudja, hogy mi mindent nem 5 
jutott itt mindennek hely és gondviselés, de leg
kevesebb az erdei csemetéknek. Többek között 
hozatott volt a tisztelt fő vadász ur havasi fenyő 
magot is (pinus cembra), melynek azonban csak 
a latin nevét tudta s panaszkodott, hogy bár a 
magot már négy hét előtt elvetette, az még most 
sem kell ki (júlins 5-én). Nem szóltam semmit, 
csak magamban csodálkoztam, hogy egy 
nagy erdőbirtok kezelője még azt sem 
tudja, hogy ez a mag rendszeres kezelés

A  m aszlagos iedőszirom  és ind ia i kárászt.
Az arzenikumoldat használata Jáva szigetén túl

haladott álláspontot képez. Ez a gyorsan ölő méreg, 
a mely még hozzá a testben a legnagyobb könnyűség
gel felfedezhető, nem felel meg a bennszülöttek izlésé- 
sének. A maszlagos redőszirmot, a szerves méregtan 
ez ismerős növényét, már gyakrabban alkalmazza. Fi
atal leveleit levágják és a levesbe vagy más folyékony 
ételbe elegyítik. Négy-hat ilyen levélke naponkint hé
vévé, az agy működését már három-négy nap alatt 
annyira megbontja, hogy az őrültségtől alig megkülön
böztető állapotot idéz elő. Ha ezeknek az úgynevezett 
datura leveleknek élvezetében szünet áll be, úgy a 
betegség is lassan-lassan elmúlik, de a kóros állapot 
előidézésére ismét csak négy - hat ilyen levélke szük
séges.

Ezt a mérget különösen a bennszülött asszonyok 
használják, a kik a férjeiket és fiaikat a katonasor 
alól felszabadiják. Sokkal hathatósabb méreg ennél

mellett és rendszerint csak egy év múltán 
kél ki.

Második találkozásom a múlt év őszén volt 
a jeles fő vadász úrral, midőn ismét fölvett a 
kocsijára. Bár ne ültem volna föl, mert a mit 
ekkor kellett végig hallgatnom, azon már csak
ugyan raegbotránkoztam. Utunk ugyanis a véd- 
kerületembe eső erdők egyikén vezetett keresz
tül s itt szóba került a felügyeletemre bízott 
erdők kezelése. Megmagyaráztam neki, hogy 
az összes községi erdőket sarjerdő üzemben 
kezeljük, mit ő azonban nem értett s igy fel kel
lett világosítanom arról, hogy az ilyen kezelés 
mellett az erdő 40 év leforgása után kerül újból 
kihasználásra. Ekkor azt kérdezte tőlem, hogy 
milyen talaj az, melyben a kérdéses erdő dísz
ük s midőn azt feleltem neki, hogy ez a talaj 
gazdag televénnyel (humus) bir, kinevetett s 
csúfolni kezdte az erdészetünket azt állitván, 
hogy ő már mindezeken keresztül ment s biz
tosíthat, hogy a tölgy — ha egyszer levágják 
— többé ki nem sarjadzik s a polgárok majd 
átkozni fogják azokat a híres erdőtiszteket, 
kik erdejüket tönkre teszik. Humus nálunk 
nincs és olyan ember, ki vele elhitesse, hogy 
itt a levágott fa tuskója újból kihajtson.

Igazat kellett neki adnom, mert már öreg 
este volt s mintegy hét kilométernyire voltunk 
lakásomtól és féltem, hogy leszállít a kocsiról.

az úgynevezett indiai haraszt, a melynek kisajtolt 
nedve már kis mennyisében is az ételekbe és italokba 
keverve oly káros agybeli jelenségeket idéz elő, a- 
melyek folytonos élvezet mellett csakhamar deliriumba 
mennek át és biztos halált okoznak.

A  tjeim eh-fa és bambuszfa-mérgezés.
Kábító, de nem föltétlenül halált okozó mérget 

tartalmaz a tjermeh-fa gyökere, a melyből pompás édes 
izü italt készítenek. A mérget úgy készítik, hogy a 
gyökerek haját levakarják, a héjakat langyos vízben 
megpuhitják és aztán a fonadékot sziruppal gőzölög- 
tetik. Az úgy nyert méreg kissé fanyar, de még sem 
kellemetlen izü, egy kávés kanálnyi belőle pedig ká
véba vagy más italba keverve, órák hosszat tartó ká- 
bultságot idéz elő, Az említett mérgeknél a bennszülött 
arra tekint, hogy az illető növény vagy gyökér egyál
talában izetlen vagy pedig legalább is nem kellemétlen 
szaguvagy izü legyen. Éppen azért egy másik, szintén az 
agyra ható mérget, mely a sirakaja-fa gyökeréből
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De már most lássuk, hogy a fővadász ur 
miként kezeli a reá bizott erdőket?

A folyó év tavaszán nehány hold 12 éves 
erdei fenyőt megnyesetett egészen a harmadik 
koronáig, mert ezt állitólag nyesüzemben akarja 
nevelni, s ezt úgy látszik egy szakvizsgázott 
erdőőrének a tanácsára tette.

Hogy miként gazdálkodik az igen tisztelt 
fő vadász ur az erdőségekben, álljon itt egy 
példa.

G. község volt úrbéri erdejének feltétlen 
talaján szép ákáczos van, melyben a fő vadász 
fennhatósága alá tartozó erdőőrök rókát ész
leltek s hogy ettől a gonosz vendégtől megsza
badulhassanak, főnökük felhatalmazására kap
ták magukat s két helyen is négy egyenlő s mint
egy 4 négyzet ölnyi lyukat ástak s hogy e köz
ben ki és be kényelmesebben járhassanak, le
vágtak egy 15 cm. vastagságú ákáczfát s azt 
használták létrának. Ásás közben a szomszédos 
fák gyökérzetét elvagdalták, szóval valóságos 
erdőpusztitást vittek végbe. Midőn munkájuknál 
megleptem s kérdőre vontam, a fővadász ur 
rám támadt, hogy mi közöm van hozzá? a va
dászat bérlete az övék s én nem parancsolok 
nekik, mert a vadat ők úgy pusztítják, a hogy 
nekik tetszik. Természetes, hogy felelősségem 
tudatában följelentettem őket erdei kártételért 
most kíváncsian várom az eredményt: azt

hiszem, el fogják venni méltó jutalmukat.
A fővadász ur egyik pagonyában nagy 

mértékben elszaporodott a szú' s eddig már 
mintegy hétszáz négyzetöl területen elpusztí
totta a fenyvest. A védekezéssel senki sem tö
rődik s talán nem is ért hozzá, mert szakkép
zett embert hiába keresünk; ilyet a fővadász 
ur meg sem tűr s jaj lenne annak, a kiről meg
tudná, hogy szakvizsgára készül, ő hajdanában 
inas volt a kegyelmes urnái s innen emelkedett 
mostani fényes polczára.

Erdejük van 8—10 ezer hold s hasznát még 
sem látják, mert fájukat értékesíteni nem tud
ják s a mi vágásra kerül, azt mind az urada
lom használja föl, Erdősítenek is, még hozzá 
hogy! Kötött agyag s más sovány talajbalucz- 
fenyőt ültetnek, az igaz, hogy nem nagy helyen 
s itt már egy-egy helyet tízszer is toldoztak- 
foltoztak, természetesen silány eredménnyel. 
Van egy nagy terjedelmű kopárságuk, ennek 
nehány buczkáját erdei fenyővel igyekeznek 
beültetni, de ez is csak mintegy négy százalé
kát képezi a területnek.

Most készül — hallomás szerint — a rend
szeres gazdasági üzemtervük, majd abból meg
láthatja a méltóságos gróf, hogy milyen nagyot 
vétett, midőn szakerők alkalmazását mellőzte.

Az embernek fáj a szive, mikor az ilyen 
garázdálkodást látja. A grófi erdőnek mintául

készül, többé nem használják, mert undorító, kellemet
len szaga esetleg árulójává lehetne. Rettenetes, lassan 
ölő és semmi ellenszerrel nem bíró méreg az, melyet 
a bambusz-fa levelének vagy karajának finom szőreiből 
készítenek. Ezek a szemmel alig látható kis szőröcskék 
minden ételbe könnyen keverhetők. Hatásuk mindenek
előtt a gyomor- és bélgyulladásban nyilvánul s a halál 
csak hónapokig tartó gyötrő szenvedések után követ
kezik be. A jávai ember hidegvérű s szereti ha bosz- 
szuját nyugodtan élvezheti; minél lassabban öl tehát 
a méreg, annál jobb. E tekintetben valóságos méreg
ideált alkotnak a közönséges burgonya (pityóka) és 
egy másik földi növény, a besuhsuh nedvének össze
keveréséből. Mindakettőt nedves szalmán csíráztatják, 
s mihelyt az első kinövések látszanak, péppé gyúrják 
és nyers állapotban nedvét kisajtolják. Ezt a nedvet 
aztán kis adagokban napról - napra az áldozat italába 
öntik. Hatása mindenekelőtt fáradtságban és álmosság
ban nyilvánul, majd lélegzési nehézségek állanak be 
s a szívverés szabálytalanná válik; a csípők és lábak

megsenyvednek, a beteget folyton hányási ingerek kí
nozzák, s miután ily módon a gyomor semmi táplálé
kot nem vesz be, csakhamar a halál is beáll.

Mérgezés a „Gonsong“-gal,
Jáva keleti és középső részében fölötte haszná

latos méreg a Gonsong, mely mégis a szervetlen vegy
tan körébe tartozik. Nemcsak ördögien gyilkoló hatása, 
hanem ezerféle készitésmódja s a beadás ezer fur- 
fagja is érdemessé teszi arra, hogy vele foglalkozzunk. 
A gamelanhoz, az indus nemzeti hangversenyhez min
denféle ónból, czinkből és rézből készülő zeneszerszám 
tartozik. A gonsong úgy áll elő, ha ezekről a gongs 
nevezetű hangszerekről üvegcserép segítségével finom, 
porszem részecskéket levakarunk, a melyeket a leg
csekélyebb lehelletünkkel is elfujhatunk. Ha azonban 
e részecskéket nagyitó üvegen keresztül megvizsgál
juk, azt vesszük észre, hogy számos apró kampócská- 
val bírnak, a metyek segítségével aztán a szájüregbe, 
a torokba, a vakbélbe és a gyomor belső falába kapasz-
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kellene szolgálni a vidéken, de természetes, 
hogy ekkor nem lenne szabad a jó televényes 
erdőtalajon tölgy helyett lúcz vagy erdei fenyő
vel kísérletezni.

Somogy vármegye területén már majdnem 
minden birtokos fölfogta a helyes erdőgazdál
kodás nagy horderejét s reményiem, hogy pél
dájukat még az az egy pár is követni fogja, ki 
ezt eddig még nem tette s igyekezni fog jó 
szakerők alkalmazásával végét szakítani a régi 
slendrián gazdálkodásnak.

Adja Isten, hogy úgy legyen !
B a k a  J á n o s

körerdőőr.

LEVELEZÉS.
Milován, 1897. évi augusztus 31-én.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő s é g !
Az országos erdészeti egyesülethez intézett nyílt 

levelét, melylyel egy Országos erdészeti altiszti nyugdíj 
és segély egyesület eszméjét megpendítvén, ezen egye
sület felállításának nem csak méltányos és jogos, ha
nem szükséges voltát is oly kiválló gonddal és szak
értelemmel s hozzá még oly meleg érzéssel kimutatni 
s ügyünket annyira fölkarolni szives volt, — igaz há
laérzettel s ama erős meggyőződéssel olvastam, hogy 
fáradozásainak sikerével ha nem is egy szebb, de min
denesetre megnyugtatóbb és gondtalanabb jövőnek 
hajnala dereng reánk.

Áthatva eme hála érzettől és erős meggyőződés

től, örömmel ragadom meg a tollat, hogy a tekintetes 
szerkesztőségnek a szegény erdészeti altisztek jövőjét 
annyira szivén viselő, önzetlen fáradozásaiért nem csak 
a magam, de kartársaim hozzájárulását joggal feltéte
lezve, — mindannyiunknak nevében is hálás köszönetét 
mondjak s őszinte szívből kívánjam, hogy a tekintetes 
szerkesztőség fáradozásait a mindnyájunk által hőn 
óhajtott siker koronázza s hogy jöjjön el végre az idő, 
midőn az erre hivatott hatóságok, egyesületek és kö
zegek elismerjék amaz igazság szentségét: „ S u u m 
c u i q u e !“

A tekintetes szerkesztőségnek alázatos szolgája
D u s b a b a  An t a l

m. kir. kincstári főerdóőr.

Hölvény, 1897. augusztus 30.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Huszonnyolcz éve már annak, hogy az erdőőri 

pályán működöm; ennek a hosszú időnek legnagyobb 
részét a Bakony erdőségeiben töltöttem el és sok min
denfélét volt alkalmam a nagy természetben tapasz
talni, de olyat, mint ma, még nem tapasztaltam soha.

A fönt irt napon ötöd magammal a lakásom előtt 
időztem (az esztergomi érsekség hölvényi erdőrészé
ben, Bars vármegyében, egy óra járásnyira Nagy-Sal- 
lótól). Lakásom ajtajától mintegy 20 lépésnyire három 
szép kocsányos tölgyfa áll; az idő úgy délelőtti 10 órára 
járt, midőn az egyik fának a csúcsára egy kakuk 
szállt és tiszta, átható hangon elkiáltja a saját nevét: 
„kakuk!“ de csak egyszer s azután tovább szált.

Tudvalévő dolog, hogy a kakuk rendszerint julius 
hó közepén, tapasztalásaim szerint 16—17-ike körül 
elhallgat s többé abban az évben nem hallatja hangját

kodnak. Az ételekben lévő vagy az emésztés közben 
támadt savak által oxidálódnak s okvetlenül halált 
okozó gyuladásokat idéznek elő. Hogy a szegény ál
dozat miképpen vegye be a mérget, annak is sokféle 
módjához értenek. Vagy az italába öntik, a melynek 
— viszonylagos nehezebb súlyúk daczára is — felszínén 
úszkálnak s úgy észrevehető csapadékot nem képeznek, 
vagy valamely ételbe öntik, a melynek azonban ter
mészetesen savat nem szabad tartalmaznia, nehogy az 
oxidáczió már előzőleg beálljon; vagy a szivarhüvelyek
nek használt pálmalevelek belső falára kenik. Az euró
paiak éppúgy, miként a bennszülöttek a füstöt a tüdő
jükbe szívják s igy kerülnek a porrészecskék részint 
egyenesen a légcsőbe, részint a szájüregbe vagy a to
rokba ; innen a szálka a belekbe viszi. Finom kampók 
segítségével a belekben a nyálkahártyákba fúródnak 
és semmi módon el nem távolíthatók, csakhamar meg
kezdik halált okozó proczedurájukat.

A finom fémport, egy bélülről üres fűszál segít
ségével valami gyümölcsbe, legtöbbnyire sárgás-barna

pizángba fújják; a gyümölcsöt, a koronáján gyengén 
fúrják, hogy a fűszál körülbelül a magig hatolhasson. 
Egy indiai orvos, a ki két ilymódu megmérgezett eu
rópait gyógykezelt, a betegség egyes tüneteiről és le
folyásáról a következőképpen nyilatkozik: Valószínű
leg már a mérgezés napján a torokfőn igen erős inger 
támad, mely nemsokára a belekben és a légcsőben is 
érezhetővé válik. Apránként emésztési zavarok állnak 
be, a beteg a lágyékokban erős szúrásokat érez, öt-hat 
nap múlva pedig rendkívül erős, folytonos hányási in
gerek kínozzák, a melyek a közeli halál csalhatatlan 
előhírnökei.

A Kembangsusang.
Eddig csak allattomos lassan ölő mérgekről volt 

szó, kétségtelen azonban, hogy ha gyors hatásra van 
szükség, India flórája akkor sem hagyja cserben fiait. 
Jáva végtelen terjedelmű legelőin egy Kembangsusang 
nevezetű, körülbelül két méter magasságot elérő kúszó
növény tenyészik, a mely legtöbbnyire az itt-ott fel
bukkanó apró fákat és cserjéket futja körül. Ezek a
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s igy ennek a kakuknak augusztus hó 30-án való meg
szólalása valóban csoda számba megy. Ha csak magam 
hallottam volna, magam sem hittem volna füleimnek, 
de hát hatan voltunk s igy a csalódás ki van zárva. 
Igaz, hogy az időjárás nálunk most olyan, akár csak 
júniusban, de hát mégis különös a dolog s én kiváncsi 
vagyok, hogy kartársaim közül valaki tapasztalt-e már 
valaha hasonlót?

A szerkesztő urnák igaz hive
Szm  ák G y ö r g y  
herczegprimási erdőőr.

Különfélék.
Kérelem. A folyó hóval az „Erdészeti Újság* 

befejezi első évi pályafutását s október hó elsejével 
a második évfolyam indul meg. Ebből az alkalomból 
tisztelettel kérjük mind ama szives olvasóinkat, kik 
bármily összegű előfizetési dijjal hátralékban vannak, 
hogy tartozásukat e hó folyamán kiegyenlíteni s min
ket fáradságos munkánkban a jövőben is úgy anyagi
lag, mint erkölcsileg támogatni szíveskedjenek. Egyben 
kérjük a tisztelt szaktársakat, hogy a folyó évi mag
vetés és erdősítés eredményeiről, — ha csak röviden 
is — értesítsenek. Köszönettel vennők a vadtenyész
tésre vonatkozó értesítéseket is, kivált pedig tudósí
tásokat a közelgő szarvas-bőgésről.

M eghalt az eczetsavtól. Kassán szomorú eset 
érte Ferenczy Béla honvédőrnagy családját. Az őrnagy 
felesége vasárnap délután egy barátnője látogatására 
ment, a ki az eczetkészítéshez szükséges eczetsavat hozott 
neki egy üvegben. Ferenczyné az üveget a szekrénybe 
tette s később kikisérte egy látogatóját. Mig távol volt

fa és cserje csoportok valódi oázisokat képeznek a 
nagy legelőtenger közepette s a pásztorgyerekeknek a 
forrón alátüző napsugarak elől hüs menddékhelyül 
szolgálnak. A Kembansusang nagyszámú színes virágai 
kezdetben zöldek, később világossárgák, majd pedig 
ha teljesen kifejlődnek, lángpirossá válnak. Ezen a nö
vényen minden virág, szirom, levél gyorsan ölő méreg, 
a leggyilkosabb hatása azonban az, mely a gyökeré
ben foglaltatik.

Az utóbbi gumó alakú, kívülről vöröses barna, 
belülről fehér és rendkívül hasonlít a gyömbér gyöke
réhez. Ha felvágjuk — a mit a körömmel megtenni 
nem tanácsos — fehér tejszerü folyadék bugygyan ki, 
mely a levegőn azonnal megbámul és megszilárdul, de 
vízben ismét feloldódik. Ha belőle három cseppet be
adunk egy kutyának, úgy az 15 perez múlva megdöglik.

A  tigris-szőr m in t méreg.
Végül meg kell emlékeznünk egy állatméregről 

is. Jáva számos kerületében utasítást kaptak, hogy

a szobából, négy éves Jenő fia felmászott egy székre, le
vette az üveget s kíváncsiságból megizlelte az eczetsavat. A  
méreg rettenetesen hatott. A  kis gyermeket boldogtalan 
anyja iszonyú kínoktól gyötörten a padlón találta. Minden 
fáradozása, kétségbeesett igyekezete hiábavaló volt, a 
szerencsétlen anya nem tudta megmenteni az életnek 
szegény kis gyermekét. Az őrnagy családja iránt a városban 
általános a részvét.

H alálra vert csendőrök. Lippáról jelentik, 
hogy Vizma községben tegnap a búcsú alkalmával a 
falu népe fellázadt. A bucsusok valami csekélység miatt 
összevesztek a kirendelt csendőrökkel, a kiknek idejük 
sem maradt a védekezésre. A  nép lefegyverezte Wirth 
József őrsvezetőt és Vincze János csendőrt s véresre verte 
őket, hogy most élethalál közt vannak. A  községben 
pedig húsz embert tartóztattak le.

Rablók a tem etőben. Berettyó-Ujfaluból Írják, 
hogy a csendőrök elvetemült bűntettnek jöttek a nyomára. 
Még márczius elején történt, hogy a gaborjáni temetőben 
felásva, egészen kiforgatva találták Aranyi Sámuel sirját. 
A  rablók tudták, hogy Aranyi gazdag ember volt és 
hogy aranygyűrűit is vele eltemették. Az elvetemült 
gonosztevők ezért kiemelték a hullát a koporsóból s a 
halott ujjait levágták, hogy a gyűrűket leszedhessék. A  
foszlásnak indult hulla miatt azonban nem ragadhatták el 
a halott összes ékszereit, mert a kellemetlen szag távozásra 
kényszeritette őket. A  csendőrség most kiderítette, hogy 
Bogdán Bálint és Viski József követték el a felháborító 
tettet. A  jó madarak a börtönbe kerültek.

A kopár területek beerdősitése körül az 
utóbbi időkben örvendetes haladás észlelhető. Mig ugyanis 
az 1895. és 1896. években évenként 15,000.000 csemete 
adatott ki a kopár területek befásitására, addig az 1897-

mihelyt valahol tigrist lőnek, a lelőtt állat szája és 
orra körül sűrűn tenyésző, hosszú sörteszerü szőröket 
összegyüjtsék és elégessék. Mert a benszülöttek ezek
ből is mérget tudnak készíteni, amennyiben lisztfinom
ságra vágják és az ételek közé keverik.

Ezek is a belek és a gyomor belső falára rakod
nak s hányási ingerek által megelőzött, lassú, de kínos 
halált okoznak.

A méregnek ebben a birodalmában hány és hány 
európai eshetik áldozatul s a büntető igazságszolgál
tatás sújtó karja tehetetlenül áll gyilkosaikkal szemben.

_________ „Hazánk.*

ADOMÁK.
M ár m egcseleked te . Pista nénjével látogató

ban van; a társaságban a jelenlevők kora kerül szóba. 
A társaság egyik tagja azt kérdezi Pistától:

— Nos Pista, mond meg, a te nénikéd hány éves?
— Huszonnyolcz. — De Pista, fiatal hölgyeknél 

udvariasságból nehány évet le szoktak vonni.
— Azt már megcselekedtem.
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ik év tavaszán már 26,875.000 csemete, tehát majdnem 
kétszer annyi osztatott ki. A  kipusztitott területek be- 
erdősitéséhez is ad csemetéket, a melynek birtokosai 
nincsenek abbanja helyzetben, hogy az ületéshez szükséges 
csemetekertekben neveljék. A  kis- és nagybirtokosok a 
a csemetéket ilyen czélra is ingyen kapják s csupán a 
szállítás költségeit viselik, a nagybirtokosok által azonban 
ezenkívül a csemeték önköltségi ára is megtérítendő, a 
mely ezerdarabonként 75 (hetvenöt) krajczárban van 
megállapítva. A  fölemivelésügyi minister közelebbről 
ismét felhívást tett közzé, a melyben felszólítja a birtoko
sokat, hogy a jövő 1898. évben beerdősitendő kopár 
területekhez szükséges csemeték adományozása iránt folya
modjanak. Folyamodványok 1897. deczember hó 15-ig az 
illető kér. kir. erdőfelügyelőségnél nyújtandók be.

E gyéves önkéntesek. Legjobban és legolcsób
ban szerezhetik be fölszereléseiket az előnyönek ismert 
Blum és társa, József főherczeg csász. és kir. fensége 
udvari szállítója czégnél (Budapest, Sütő-utcza 2 Szervitatér 
sarkán.) Ezen czéget kiváló megbízhatósága ée szoliditása 
miatt melegen ajánlhatjuk t. olvasóinknak.

L eány szöktető p a p . Rozsnyó püspöki szék
városban — mint lapunknak írják — csinos kis leány- 
szöktetési história képezi most közbeszéd tárgyát. Az 
ottani plébánia egyik csinos fiatai káplánja megszöktette 
a püspöki titkárnak feltűnő szépségű I 7 éves unokahugát, 
a ki mint árva, egyik ottani rokonánál tarózkodott. A  
vonzalom a templom kórusán fejlődött ki a szökevények 
között, hol a káplán hegedűjével, Júliája pedig szép 
énekével működött közre a zenekarban. A  szökevény 
szerelmes papot a cirkulárisban háromszor föl fogják 
szólítani a visszatérésre, a mit ha elmulasztana az egy
házmegyei papság névsorából tőrültetni fog.

Gyüm ölcs m in t gyógyszer. Csodálatos hatású 
némely gyümölcs az egészségre. Így a szőlő, de különösen 
a fekete szőlő rendkívül tápláló és igen vértisztitó. Ezt 
követik értékben a baraczkok, melyeknek azonban nem 
szabad túléretteknek lenni és korán reggel, éhgyomorra 
élvezve legegészségesebbek. Naponként éhomra élvezett 
narancs igen hathatós szer rossz emésztés ellen és hosz- 
szabb alkalmazás mellett alaposan gyógyít. Főtt alma 
fiatalabb gyermekeknek úgy szólván nélkülözhetetlen és 
az anyáknak lehetővé válik porok és más gyógyszerek 
(mixtúrák) nélkül ellenni. A  tormáto leve kitünően hat 
máj- és bélbajoknál, a görögdinye leve láz- és vesebajoknál 
megbecsülhetetlen. Utóbbi tetszés szerinti mennynyiségben 
élvezhető és csak kolerahajlamoknál mellőzendő, amikor 
különben is minden gyümölcs élvezése kerülendő. — A  
czitrom leve egy csésze forró kávéban főfájás ellen kitűnő 
hatású szer. Általában minden gyümölcslé a beteg
szobában igen szívesen látott vendég. Szederlé czukoiral 
főzve igen jó köhögést csillapító szer. Skrofulózis ellen 
kitűnő gyógyszer a kökényből főtt és hidegen bevett tea. 
A  bőrön szétnyomott és ott száradni hagyott szamócza 
igen hathatós szer fagyott kezekre. A természet a külön- j

féle gyümölcsökben különféle kimeríthetetlen gyógy
szerrel kínálja az embert, melyet aztán eredménnyeseti 
alkalmazhatjuk.

Az elcserélt áldozat. Más helyett ontotta vérét 
Imrei László a sormási határban. Özvegyét, négy kis 
árváját ugyan kevéssé vigasztalhatja, hogy csak tévedésből 
lettek árvák. Úgy esett a végzetes tévedés, hogy Csordás 
Péter sormási szolgalegény féltette a szeretőjét, Mikó 
János kiskanizsai legénytől, aki sokat járt át Sormásra a 
szép leány kedvéért. A  féltékeny imádó véres bosszút 
esküdött s egy éjjel Szép Ferencz nevű pajtásával a falu 
álatt lesbe állott s várta a szerelmi találkozóra siető 
vetélytársát. A  sötét éjszakában a balsors Imrei László 
földmivest vitte a lesben álló orgyilkosok útjába. Csordás 
Mikó Jánosnak nézte a sötétben közeledő alakot s rárohant. 
A  czinkosa segített neki és néhány perez múlva az el
tévesztett áldozat halva volt. Csak víradatkor derült ki 
az iszonyú tévedés, amely Imrei feleségéből özvegyet, 
négy kis gyermekéből árvát csinált. A csendőrség másnap 
reggel elfogta a gyilkosokat.

Am erikában fordulhatnak elő olyan szerencsés 
véletlenek, a milyenről Chikágóból értesitenek bennünket. 
Toledóban, hol a világ leghiresenb vasgyárai vannak, egy 
szegény farmer kutatás közben roppant gazdag olajforrásra 
akadt, mely derékvastagságban szünet nélkül ontja 
magából a legtisztább minőségű kőolajat. A  farmer azonnal 
szakértőket hivatott, a kik a olajforrás szolgáltató képes
ségének értékét másfél millió dollárra becsülték. Alig 
ment szét a szegény farmer hihetetlen szerencséjének híre, 
a városban levő dúsgazdag gyárosok és üzletemberek 
azonnal konzorcziumot alkottak s a farmer két holdnyi 
birtokát egy millió hatszázezer dollár készpénzért meg
vették. így  lehet az ember Amerikában könnyen mil
liomossá.

A z eczet haszna nyáron. Tudjuk azt, hogy 
nyáron bajos dolog a húst jég vagy hideg pineze nél
kül jól eltartartani és nem egyszer történik, hogy 
szagot kap. Ezt elkerülhetjük az által, ha egy ruhát 
eczetbe mártunk és ezen eczetes ruhában eltarthatjuk 
a húst.

Zsákba fináncz. Ennek a Bach-korszakbeli 
szállóigének szomorú következménye lett vasárnap 
Aradon.

A  Kossuth-utcza egyik vendéglőjében négy fináncz 
poharazgatott csendesen, Beállított a waggongyár több 
munkása s incselkedni kezdtek a pénzügyőrökkel.

— Mit keresnek itt a káposztacsőszők ? — kezdte 
az ingerkedést az egyik munkás.

— Zsákba fináncz; — adta ki a jelszót egy má
sik jókedvű munkás, a mire a finánezok sem voltak restek 
s megtámadták a munkásokat. Ezek erősen védelmezték 
magukat, a finánezok kénytelenek voltak kardot rántani, 
de még igy sem bírtak a dühös tömeggel. Nagy nehezen

; elhagyták a vesztett csata színhelyét s a gyors mene-
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leülésben az egyik fináncz a kardját is támadóinál felejtette. 
Az aradi rendőrség most keresi az ismeretlen munkásokat.

Hirdetmény
a folyó 1897. év őszén megtartandó erdőőri 

és vadőri szakvizsgák ügyében.
48921/97. sz. földm. min. — Az erdőőri szakvizs

gák folyó évi október hó 18.-án és az erre következő 
napokon Budapesten, Pozsonyban, Beszterczebányán, 
Miskolczon, Kassán, Mármaros-szigen, Debreczenben, 
Kolozsvárott, Székely-Udvarhelyen, Brassóban, Nagy
szebenben, Temesvárott, Zomborban, Pécsett és Szom
bathelyen, a vadőri viszgák pedig az erdőőri szakvizs
gákkal kapcsolatosan Budapesten, Pozsonyban, Szom
bathelyen és Kolozsvárott a vármegyeházában délelőtt 
9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtar
tatni.

Felhivatnak mindazok kik az erdőóri szakvizsgát 
vagy a vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hiteles 
bizonyitványokkal felszerelt folyamodványaikat a vizs
gák székhelyére nézve illetékes kir. erdőfelügyelőhöz
f. évi szeptember hó 30-ig nyújtsák be.

Budapest, 1897. augusztus 9-én.
Földmivelésügyi m. kir. minister.

Pályázatok.
Az „Erdészeti Lapok* augusztusi számában a 

következő pályázatok vannak közzétéve:
1. Esztergom vármegye területén lévő s az erdő

törvény 17 - ik §-a alá tartozó kisebb erdőbirtokokhoz

ellenőrködő erdőőri állomásra. Évi javadalmazás: 400 
frt készpénz fizetés és 25 frt utazási átalány. A kér
vények folyó évi november ho 1-ig Esztergom vármegye 
közigazgatási bizottságához czimezve Esztergomba kül
dendők.

2. Do b s i n a  rendezett tanácsú városnál (Gömör 
megy) eegy üresedésben lévő erdőőri állomásra. Java
dalmazás: 300 frt készpénz és ruházat; 30 frt lakbér 
vagy szabad lakás, 24 ürméter lágy tűzifa fuvarral; 2 
darab szarvas marha nyári szabad legelője. A magyar 
és német nyelven kívül a tót nyelv ismerete is kivána- 
natos. Kérvények szeptember hó 15-ig a polgármesteri 
hivatalhoz beküldendők s az állomás október hó el
sején lesz elfoglalandó.

Mindkét állomásnál ki van kötve az erdőtörvény 
37. §-ában körülirt minősítés.

Ajánlkozás.
Egy 31 éves, nős, szakvizsgázott erdőőr, ki szak

májában, valamint a vadászati teendőkben is teljesen 
jártas, erdőőri vagy vadőri állást keres, melyet bár
mikor elfoglalhat. Czime az „Erdészeti Újság* kiadó 
hivatalában megtudható.

Egy szép s jó fajú három éves kávé színű
angol kan setter v izsla

eladó. — Venni szándékozók forduljanak Na- 
csád i  Mihály úrhoz, Vaskoh, Bihar megye.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
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KASYARHCN ELSŐ,' LEGNAGYOBB ÉS LEGJOBB HÍRNEVŰ WiiZLETE

TJIapiffgtott
r 1847. CT

Képes árjagyzék teraantoe. Javítások pontosan eszk'dzültetnek.

IBBf

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

PP** legújabb árjegyzéke, “fii!
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagy m éltóságú fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

czégünK újólag megl>izatott
a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

=  POLGÁRI R.TJHA.IL ...................• =
a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni “"tpj
Kiváló tisztelettel BLUM ÓS T Á R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készítő intézete.
„ Ó csász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán. A földniivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k  :
Egész é v r e ....................................4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde n

H ird e té s i d i j a k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Fonák helyzet
A mai kor az általános panaszkodások 

kora, tekintsük bár melyik rétegét is a társa
dalomnak. Kivételt találni még lámpással sem 
lehet. Olyan embert, ki sorsával minden tekin
tetben megelégedve lenne, vájjon hol találunk 
most? Akadna ma egy Diogénes, ki nem kí
vánna egyebet, mint hogy ne vonják meg tőle 
a napsugarakat?

Az erdészeti altiszti személyzet panaszait 
már annyiszor elmondtuk, hogy azok ismétlése 
teljesen fölösleges, az okaik azonban még min
dig meg vannak s meg is lesznek mindaddig, 
mig azok maguk, kik a bajokon segíteni hivat
va lennének, sorsukkal maguk is elégedet- |

lenek lesznek, már pedig köztudomású, hogy 
az erdőtisztek legnagyobb része helyzetével 
éppen úgy nincs megelégedve, mint az altisz
tek tömege.

Az altisztek legalább annyiban könnyithet- 
tek és könnyithetnek bajaikon, hogy van hely, 
melyben azokat elpanaszolhatják s a honnan 
azt hasonló sorsban részesülő bajtársaik, de 
még a nagy közönség is kiolvashatja s bár az 
ügynek ez egymagában nincs túlságos nagy 
hasznára, mert csak csiga lassúsággal, apró 
fokonkint tud eredményeket fölmutatni, ez 
mégis több a semminél s már maga s panasz- 
ködhatás is fél enyhülést okoz.

Az erdőtiszteknek még csak ez sincs meg
adva, mert nincs nekik saját független közlö-

TÁRCZA.
------ +»-------

Puska, a m ely  nem  öl.
Fönnebbi czim alatt érdekes előadást tartott a 

minap Mariane Felice, olasz alezredes Rómában, a „Cir- 
colo Militare“-ban. Mindjárt előadása kezdetén beval
lotta az ezredes, hogy ezt a furcsa czimet csak a 
hallgatóság kíváncsiságának felkeltése végett válasz
totta, mert attól tartott, hogy üres marad a terem, ha 
előre megmondja, hogy a kis kaliberű puskák hatásá
ról akar értekezni. Megbocsátható tehát, ha mi is ehez 
a cselhez folyamodunk.

A puska, a mely nem öl, tulajdonképen képtelen 
dolog; más felől azonban tagadhatatlan, hogy a modem 
hadi tudomány nem zárkózik el a humanitás követel
ményeitől. Ma már nem tartják szükségesnek, hogy a 
löveg föltétlenül megölje az ellenséget, hanem meg- 
elégesznek azzal, ha harczképtelenné teszi. Mindazon
által kívánatos, hogy a nem halálos seb oly lassan

gyógyuljon, hogy a sebesült legalább a rövidebb had
járat tartama alatt többé ne váljék harczképessé.

Mariani alezredes az ellen a súlyos kifogás ellen 
száll síkra előadásában, melyet némelyek a kis kaliberű 
puskával szemben hangoztatnak, hogy az nem képes 
az ellenséget harczképtelenné tenni. Ennek bizoyitására 
franczia katonai szaklapok az angol Tsitral - hadjárat 
és az olaszok abessinai hadjárata alatt tett tapaszta
latokra utalnak. Csakhogy az abessinai hadjáratban 
az olaszok még nem használták az uj 6'5 milliméteres 
puskát, hanem a 10'85 mm. Vettarlipuskával harczol- 
tak. Ez a hivatkozás tehát nem helyes.

A mi a Tsitral-hadjárat tapasztalatait illeti, ezekre 
vonatkozólag az „Avenir Müitaire* ezirnü tekintélyes 
franczia szaklap angol források nyomán a következő
ket írja: „A kis kaliber nem öl; nem roncsolja szét a 
csontokat; hanem simán fúródik a testbe, még azt a 
rázkódást sem idézi elő, mely a sebesültet főldbÖB 
teríti, és- az illető nem is érzi, hogy megsebesült, még 
ha halálos is a sebe.1*
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nyük, melyben bajaikat, panaszaikat előterjeszt
hetnék s azokon ezen a réven némikép köny- 
nyebithetnének. A politikai napilapok ha néha- 
néha foglalkoznak is az erdészet és az annak 
szolgálatában állók bajaival, ezt csak ritkán 
tehetik s ha teszik, teszik azt csak olyanok, 
melyek ez által pártpolitikájukat is támogat
hatják s az ilyen czikkek révén támadásokat 
intézhetnek az esetleg nekik nem tetsző hata
lom ellen.

Még csak szakmájukba vágó dolgokat sem 
közölhetnek olyan mértékben, mint a hogy hi
vatásuk fontossága, a saját érdekük és a köz
érdek is mekivánná, hanem kénytelenek tudá
sukat a külföldre vinni, hol azt nagy lelki 
gyönyörrel és örömmel fogadják. Lapozzuk 
csak a bécsi „Centralblatt*, a „Wild und Hund“ 
vagy pedig a „Weidmannsheil" lapjait s bár ki 
is meg fog győződni állításunk igaz voltáról. 
Ezeknek a lapoknak a hasábjai csak úgy hem
zsegnek hazai erdészeink és vadászaink gyakran 
kiválló irói tehettségre és nagy szaktudásra 
valló czikkeitől.

Az ilyen munkálatok azután rendesen el
vesznek hazai közönségünkre nézve s a mos
tohák kapják azt, a mit az édes gyermekeknek 
kellett volna megkapni.

Az országos erdészeti egyesület szakköz
lönye, az „Erdészeti Lapok“ lenne első sorban

hivatva az ilyen bajokon segíteni, de hát ez in
kább csak magának az egyesületnek az ügyeivel 
foglalkozik s ezenkívül egyes hosszabb akadé
mikus értékű dolgozatnál már csak ritkán való 
megjelenése miatt is alig hozhat valami egyebet, 
igy történik azután, hogy megrendelőinek leg
nagyobb része csak azokat a lapokat vágja föl 
és nézi át, a melyeken a pályázatok vannak, mig 
ellenben a lap többi részével, bár annak értékét 
letagadni nem lehet, nem igen törődik s a sorsa 
az, mi a legtöbb akadémikus dolgozaté, hogy a 
sutba kerül.

Arra, hogy az összes erdészeti személyzetet 
érdeklő dolgokat gyakrabban kellene szellőz
tetni, kivált pedig olyan szakirodalmat 
teremteni, mely mindenkinek egyaránt meg
emészthető lenne, senki sem gondol.

A mi lapunk, az „Erdészeti Újság* szívesen 
hozná akár az erdészet, akár pedig a vadtenyész
tés és vadászat körébe vágó dolgozatokat, de 
hát sajnos, nincs olyan, a ki ezekkel fölkeresné.

Az erdőtisztek ellenségei, talán azért, mert 
híven és leplezetlenül föltárja az altiszti sze
mélyzet bajait és sérelmeit s talán irigykednek 
is alantasaikra, hogy van saját közlönyük, mely
ben azokat elpanaszolhatják s orvoslásra nézve 
módokat kereshetnek s legnagyobb része — tisz
telet az egyes kivételeknek, mert ilyenek is 
szép számmal vannak — személyzetét annak tá-

Azt beszélik, hogy indusok, a kiket az angol Lee- 
Merford rendszerű puska lövege talált, azért tovább 
liarczoltak, sőt egy benszülött, a ki hat sebet kapott 
a csatában, két vagy három nappal később 15 kilo
méternyi utat tett meg gyalog, a hírek következtében 
az angol-indiai hadsereg soraiban olyan bizalmatlanság 
támadt a Lee Merford puska ellen, — melyet 1891-ben 
hoztak be, — hogy a katonaság hangulatával számolni 
kellett. Uj löveget hoztak be, melynek „Dum-dum“ a 
neve és a melynek fémhüvelye a löveg hegyén oly 
vékony, hogy az ólom szinte keresztültetszík. Mikor czélt 
talált a löveg, megduzzad, úgy, hogy átmérője gyara
podik. Azután Meerntben nagy próbalövést rendeztek, 
a melyhez odavezényelték különböző csapattestek ki- 
rendeltségeit. Különféle czélokra lőttek, a többi közt 
frissen megölt birkákra is, hogy a legénységnek be
mutassák a „Dum-dum“-löveg romboló hatását, az ered- 
mány állítólag kielégítő volt. A lövegek a birkák csont
jait szétroncsolták, a lágy részeket széttépték.

Mindazonáltal a Tsitral-hadjárat oly foltot ejtett

a kiskaliberű puskában, a mely komoly megfontolást 
érdemel. Mert a puska olyan, mint az asszony; de 
egyszer folt esett a hírnevén, nehéz azt ismét helyre
állítani.

Már pedig az a puska, a melyben a katona nem 
bízik, semmit sem ér; ez csak demoralizáló hatást 
gyakorol a csapatok szellemére. Nagy fontosságú tehát 
e kérdés egész Európára nézve, ma már majdnem vala
mennyi állam elfogadta a kis kaliberű fegyvert. Csak 
Szerbia és Norvégia használja még a nagyobb kalibert 
(az előbbi 11, az utóbbi 10'5 mm.) de már Norvégia 
is elhatározta a 6'5 mm. puska behozatalát. Átalakítás 
alatt vannak a fegyverek Olaszországban (majd nem 
teljesen befejezve), Görögországban (alig megkezdve), 
Hollandiában, Svájczban és Törökországban. Megjegy
zendő, hogy Olaszország, Görögország és Hollandia 
mindjárt a ma létező legkisebb kaliberre (6'5 mm.) 
ugrott, Svájcz a 7'5 mm. Törökország pedig a 7‘65 
mm. kalibert fogadta el. Romániában is behozzák a
6-5 mm. kalibert, noha ott már most is kis kaliber (8
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mogatásától lebeszélni, sőt elriasztani igyekszik, 
a helyett, hogy megradva a kínálkozó alkalmat, 
itt ezen a téren igyekezne alantasai tudását, 
szakismeretét fejleszteni, mi különben is erkölcsi 
kötelessége lenne.

Az altisztek — bár tagadhatlanul számosán 
vannak, kiknek szak- és irói képessége szinte 
bámulatra ragadja az olvasót — csak ritkán s 
mintegy félve fogják a tollat kezükbe, hogy tu
dásukat, tapasztalataikat másokkal is közöljék; 
mint ha mindegyik csak másra várna, hogy az 
szóllaljon föl. Talán úgy vannak vele, mint az 
egyszeri czigány, ki mikor a favágásra került a 
sor, társát lökte oldalba: „no sólj már te is 
görhes!“

Igaz, hogy az altisztek csak ritkán szakít
hatnak maguknak időt arra, hogy az irás mes
terségével foglalatoskodjanak, mert őket a ter
hes szolgálat csak ritkán engedi a szobában ülni 
s ekkor is alig várják, hogy a nap fáradalmait 
kipihenhessék s kisebb gondjuk is nagyobb an
nál, hogy az íróasztal mellé telepedjenek.

Ennek a fonák helyzetnek meg kell szűnnie 
már maga a közérdek miatt is és le kell hul
lania azoknak a válaszfalaknak, melyek még 
ma is kasztokat igyekeznek képezni az ugyan
azon czélt szolgálók közt.

Az erdőtiszteknek azonositaniok kell magu
kat alantasaikkal nem a társadalom, de a tudás

mm.) van használatban. A többi államok gyalogsági 
puskáinak a kalibere 7 és 8 mm. közt váltakoznak. 
Németországi 7'90 milliméter, Francziaországé 8 
milliméter, Ausztria - Magyarországé 8 milliméter, 
Oroszországé 7'63 milliméter Ezek a fegyverek a lö
vési eredmények tekintetében alig külömböznek egy
mástól, és természetes a 7-7 mm. Lee-Merford-puská- 
tól sem térnek el lényegesen. Ha tehát az utóbbi fegy- ’ 
ver nem öl, akkor a vele rokon mintájú fegyverek sem 
ölnek és akkor háborúban többé nem használhatók és 
nem maradna más hátra, mint az összes kis kaliberű 
puskákat az ócska vas közé dobni.

Csakhogy az utóbbi öt év alatt holttesteken tett 
lövési kísérletek kétségtelenül bebizonyították, hogy a 
kis kaliber egyáltalán nem érdemli az „emberséges 
fegyver" elnevezését. Ilyen kísérleteket tettek Ausztri
ában és Magyarországon, Németországban és Svájczban. 
A lövések okozta rombolások, — nem szólva azokról 
az esetekről, a melyekben a golyó csak izomhust ért, 
melyet simán átlyukasztott, — olyan izzonyuak voltak,

terén s minden igyekezetüket oda irányítani, 
hogy azokat ismereteik bővítése által minél 
közelebb emeljék magukhoz; nem szüséges 
azért nekik lehajolni.

Az altiszti személyzet bizonyosan nagy 
hálára lenne kötelezve föllebvalói és elüljárói 
irányában, ha ezek neki a népszerű szakiro
dalmat megteremtenék s tudásukat nem csak 
maguknak tartanák, azt mintegy monopolizálva, 
hanem megosztanák azokkal, kiknek erre a 
közös szent és nemes czél, erdészetünk föl- 
fölvirágoztatása érdekében teljesített szolgálatá
hoz szüksége van.

Ne féljen senki attól, hogy az ilyen mun
kálkodást valaki becsmérelni fogja, sőt inkább 
biztos lehet benne, hogy minden józanul gon
dolkodó ember dicséretét fogja magának meg
szerezni.

Mi kötelességszerüen rámutatunk a meg
lévő bajokra és azok okaira s elvárjuk 
azoktól, a kik erre hivatva vannak, hogy 
oszlassák el őket s igyekezzenek végre olyan 
helyzetet teremteni, mely hazai erdészetünk
höz méltó.

Ne vigyük mi szellemi kincseinket az ide
genek piaczára addig, mig a mienk ilyenekben 
szűkölködik!

hogy Mariani alezredes nem merte az erről felvett ké
peket bemutatni, mert attól félt, hogy a közönségnek 
felfordul a gyomra. Habart tanár hasonló módon ki
próbálta a 6‘5 és 5 mm. puskákat és az eredmeny kö
rülbelül ugyanaz volt, mint a 8 mm. fegyvernél.

Egyébiránt a nagyobb kaliberű fegyverek idején 
is gyakori volt az eset, hogy a könnyebben, sőt a sú
lyosabban sebesültek is tovább harczoltak. De még 
ha a kis kaliberű fegyvereknél szaporodott volna is a 
könyebb sebesülések száma, másfelöl olyan előnyei 
vannak, a melyek fölérnek az említett hátránnyal. 
Ilyen előny a tüzelés fokozatos gyorsasága, továbbá 
az, hogy kisebb a löveg röptének az ive, valamint az 
a képessége, hogy már 600 méternyi távolságra találja 
az egyes ellenséget. Kétségtelen, hogy ugyanazon idő 
alatt a kis kaliberű fegyverrel több ellenséget lehet 
harezképtelenné teuni, mint a régi nagy kaliberrel. 
Azért látjuk, hogy mindenütt győzött, a hol eddig al
kalmazást nyert.

A legutóbbi török-görög háborúban is bevált a
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Jelen legi vadőri állapotok.
A Vadászati lapok f. évi egy számának vezérczik- 

kelye a vadőri iskolákkal foglalkozván egyebek között azt 
mondja, hogy eddigelé ezen iskolákba kevesen jelent
keztek, de egyúttal ama reményének ád kifejezést, 
hogy hiszen az erdőőri szakiskoláknak is kezdetben 
kevés látogatója akadt, de mióta általános meggyőző
déssé vált, hogy az erdőőri szakiskola révén „rendes 
megélhetést biztositó álláshoz juthatni, ezen iskolák 
látogatóinak száma is tetemesen szaporodott s igy lesz 
a vadőri iskolákkal is.

Tehát a czikk megemlíti a rendes megélhetést 
biztositó erdőőri állásokat, de kérdés léteznek-e ilyenek 
s ha igen, ugyan milyen aráuban?

Most a rendes megélhetés alatt értjük azt, ha az 
ember nem csak élhet, de ruházkodhatik is, és nem 
csak egyedül, hanem az állásánál fogva nélkülözhetet
len családjával együtt s e mellett még állásához mér
ten szellemileg is táplálkozhatik.

Ebből az a következtetés, hogy az erdőőrök 
anyagi állapotáról vajmi hiányosan van értesülve ama 
osztály, a mely javukat leginkább van hivatva előse
gíteni s a mely biztosan a „Vadászati lapok“ olvasói
nak zömét képezi.

De nem erről akartam Írni s azért vissza térek 
a témámra: Tekintsünk csak vissza az uradalmaknál 
eddig alkalmazott vadőrökre, vagyis ismertebb nevü
kön jágerekre.

Ismerek felső magyarországon igen sok magán 
erdőbirtokot, melyek urai nagyobbára a magyar főúri 
osztályhoz tartoznak, magyar hazánk földjén rangjukhoz 
és javaikhoz jutottak és magyaroknak vallják magokat, 
de erdeik szolgálatában és főkép a vadállomány körül

törökök 7'62 mm. puskája a görögök 11 mm. fegyve
rével szemben. Domokosnál négy török zászlóalj rövid 
idő alatt elsöpörte a vele szemben álló tizenkét görög 
zászlóaljat, Edhem basa az uj fegyverek eredményétől 
annyira el volt ragadva, hogy javaslatára a török kor
mány azonnal 150 000 darab 7'65 mm. kaliberű uj 
Mauser-puskát rendelt meg.

Valóban nincs tehát az aggodalomra semmi ok. 
A kis kaliber fölénye a nagygyal szemben minden 
kétségen felül áll. Az ellen pedig, hogy az uj puskák 
feltalálói ne vigyék túlzásba a kaliber kisebbítését, — 
a mikor azután a fegyver csakugyan nem felelne meg 
többé rendeltetésének, — biztosítékot nyújtanak a szer
kezeti nehézségek, valamint az ember látóképességé
nek határai. Mert az teljesen fölösleges, hogy hadi 
puskáink olyan távolságra is, a melyben a szem már 
nem képes a czélt felismerni, a precziz fegyver jel
legével bírjanak.

nem a magyarnak, de nagyobbrészt, sőt némelyek ki
zárólag idegen honiaknak nyújtanak kenyérkeresetet s 
ez a körülmény is tetemesen elősegíti azt, hogy a mi 
szakiskolásaink vagy kis fizetéssel tengődni, vagy pedig 
állás nélkül lézengeni kénytelenek.

Ezen uradalmak eljárása ép olyan, mint volna 
eljárása ama családfőnek — mondjuk atyának — a ki 
a szomszédjait, vagy idegeneket napról-napra vendég
ségben látná, s övéit: gyermekeit azok rovására kop- 
laltatná.

Nem lett volna-e kötelességszerü és természetes 
inkább elébb övéiről gondoskodni?

S miért teszik ezt? Tán a magyarból nem lehet 
oly ügyes vadtenyészsztőt, vadászt, vadőrt oktatni, 
mint a szomszédos cseh- és németből? Avagy a ma
gyar nem annyira megbízható? Ha erre „nem**-mel 
felelnének, aláírnák nemzetünk szegénységi bizonyít
ványát !

Számtalan magán uradalomnál, ha széjjel tekin
tünk a mostani vadászaik és vadőreik között, ta
lálunk minden más nemzetüségü elemet, de a magyart 
nem, s ha még is elvétve, oly csekély számban, hogy 
kénytelenek vagyunk azt föltételezni, hogy főuraink 
sokféle paszszióik közé a szép magyar nyelvünk tor
zításának hallgatása is tartozik, mert vadászaik vagy 
egyáltalában nem, vagy pedig igen czifrán beszélnek 
magyarul, s daczára annak szeretett hazánk számtalan 
helyén annyira jővedelmes állásokat foglalnak el, hogy 
nem csak altiszt, de sok qualificált erdőtiszt megelé
gednék jövedelmükkel, daczára annak, hogy „külföldi 
eredetükön** kívül más qualiflcátiójuk nincs, ha ez 
ugyan annak nevezhető. (?)

De mihaszna, ha nálunk, kivált a főurainknál 
csak az jó, sőt legjobb a mi idegen, a mi „külföldi**, 
habár a magas kormány minden módon igyekezik is 
a honiakat úgy anyagi, mint szellemi tekintetben a kül
földiek fölé emelni, — s ezért a vadőri iskolákat szív
ből üdvözöljük, mert ezek létesítése bizonyítéka annak, 
hogy magyar vadállományunk tenyésztésénél magyar 
erőre számítanak, csak az legyen óhajunk, hogy jövő
ben, ha a vadőri iskolák elegendő szakerőt teremtet
tek, erdőbirtokosaink csak a magyar, honi erőt vegyék 
igénybe s jövőjéről legalább úgy gondoskodjanak, mint 
most idegen versenytársaik jövőjéről néhol gondoskod
nak s végre ne derogáljon nekik, ha vadőrük vagy 
vadászuk magyar nyelven szól.

Adná Isten! Ma d a r a s .

Különfélék.
M en n y i sö rt fo g y asz tan ak ?  Egy angol sta

tisztikus kiszámította, hogy az egész földön évenkint 
17 millárd és 600 millió litert fogyasztanak. A sört 
termelő országok között természetesen Németország 
foglalja el a legelső helyet, mert ebben az országban 
évenkint 5 milliárd liter sört gyártanak; nyomban
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utána következik Nagybritánia évenként 4 milliárd 
790 liter sörrel. Azután az amerikai Egyesült 
Államok 3 milliárd és 2 millió és Ausztria - Magyaror
szág 1350 millió liter sörrel. A kis Belgium egymaga 
1 milliárd liternél több sört termel évenkint és jóval 
meghaladja Francziaországot, melynek évi sörgyártása 
csak 840 millió liter.

M eggyilkolt földbirtokos. Bácsmegyéből a 
kulal határábólkegyetlen gyilkosság hírét hozza a táv

iról A szerencsétlen áldozat egy 72 éves aggastyán: 
Vaály István orvosdoktor, gazdag földbirtokos, kit 
egyik cselédje ölt meg brutális kegyetlenséggel. A 
véres eset részleteit Zomborból jelentik: A pivniczai 
pusztán, mely az öreg Vaály tulajdona. A földesur 
reggel kijött a szállás - épületből s az istállók felé tar
tott. Alig lépett nehányat, lesből rávetette magát egyik 
bérese s brutális erővel egy hosszú vasszöget szúrt az 
egyik szemébe. A még életerős aggastyán összerogyott, 
a földet kiömlő vére festette pirosra. Egy szó, egy 
kiáltás nem hagyta el ajkát. A cselédség azonnal 
segítségére sietett, bevitték, ágyba fektették az öreg 
urat, ki még élt, de nem bírták többé eszméletre 
hozni. így vívódott másnap délig, gyilkos munkáját 
ekkor fejezte be a halál. Vaály dr. kiszenvedett. A 
gyilkos cseléd ezalatt elmenekült, de a csendőrök még 
aznap elfogták.

Lapism ertetés. „A Természet” czimen dr. 
Lendl Adolf ismert praeparator és természettudós, va
lamint Lakatos Károly régi vadász és szakiró szer- 
keszsztésében uj lap indult meg, mely vadászati és 
természettudományi irányánál fogva valóban hézag
pótló. A beküldött mutatványszám változatos tartalma 
arra enged következtetni, hogy ebben a lapban vadá
szatkedvelők kitűnő útmutatót fognak kapni. A lap 
minden hó 1-én és 15-én jelenik meg s évi előfizetési 
ára 3 frt, mely a kiadóhivatalba (Budapest, Donáti 
utcza 7 szám) küldendő. Ajánljuk tisztelt olvasóink 
figyelmébe.

A  „Könyves Kálmán" kiadásában megjelenő 
<Vasárnapi Lapok* számról-számra változatosabb és 
tartalmasabb. Mindég van valami meglepő benne, a mit 
a többi képes lapokban nem találunk. E  heti tartalma a 
a következő: A  fenséges vendég. Küzdelem költemény 
Koroda Páltól. Beniczkyné Bajza Lenke folytatja „Köny 
és Mosoly" czimű regényét. Fekete Otil befejezi érte
kezését a nő kézi könyvtáráról. ,,Romantika", elbeszélés 
Gaál Mózestől. „Gondolatok" irta Salamon Ödön. „Juhász
babona ,. Csoncha Károlytól. Elbert Imréről a korán 
elhunyt nagytehetségü zeneszerzőről kp ben és Írásban 
emlékezik meg a {Vasárnapi Lapok>. Tata városáról, a 
most készülő királynapok színhelyéről is találunk benne 
czikket. Lombroso Czézárt, a Budapesten járt nagynevű 
tudóst ismerteti egyik czikkelye. Nagyon kedves a lap 
« Morzsák* czimü rovata, hol kifigurázza a hét bolond
ságait. Képei közül kiemeljük az idegen hadseregekből

közölt alakjait, melynek az ád időszerűséget, hogy a 
németek hatalmas császárja Magyarországra jön a nagy 
hadgyakorlatokra; Siófoki csendéletét, a mint a nyaralók 
a Balatonban fürödnek; a rekiczeli zuhatagot, melyhez 
Varsányi György verset irt stb. Általában a lap olyan 
színvonalon áll, milyet csak külföldön voltak eddig 
képesek előállítani. A  »Vasárnapi Lapok t  előfizetési ára 
egy évre 8 frt, félévre 4 frt negyedévre 2 frt.

A  békési nábobok. A búza rendkívül nagy 
árának nagy kára, a drágaság mellett van annyi haszna, 
hogy sok embert gazdaggá tett. Egy békési nagybir
tokos, mint jelentik, több milliót nyert a börzén két
százezer métermázsa búzájával, melyet régebben olcsón 
vásárolt meg. Orosházán egy kiskereskedő már május
ban egyre vásárolt búzát s nemrég 18 ezer forinttal 
visszavonult. Mezőberényben egy parasztkonzorczium- 
nak személyenként háromezer forint nyereség jutott 
buzaspekuláczióból.

A gyongyakorolt katonák. A nagyváradi 
„Tiszántúl” jelentése szerint az ottani honvédezrednek, 
a mely most Fejérmegyében Vaálon gyakorlatozik, két 
halottja van, két szerencsétlen közlegény. Haláluk oka 
végkimerülés: nem bírták ki a hadgyakorlat fáradal
mait. — Mindakét katonát agg szülők siratják Nagy
váradon.

A  czár kis leánya. Aligha van a földkerekségén 
ma olyan gazdag gyermek, mint a kicsi alig két éves 
ó iga nagyherczegnő, a czár leánykája. És nemcsak a 
gazdagsága nagy, hanem a reá váró örökség is. Még alig 
volt egy hetes, a mikor a számára 20  millió márkát 
deponáltak angol, franczia és egyébb értékpapírokban. A  
kis nagyherczegnő azonkívül a legtöbb uralkodótól és 
igen sok gazdag orosz mágnástól vagyont erő ajándékokat 
kapott. Ezenkívül nagy örökség is vár reá. Mivel a czár 
abszolút uralkodó, névleg szabad rendelkezési joga van 
az összes adók és más országos pénzek felett. A névleges 
jog azonban még Oroszországban sem egyértelmű a tény
leges joggal. A  czárnak mindazonáltal óriási magánvagyona 
van, a melyhez az ezer négyszögmértföldnyi korona
uradalmakon kívül a szibériai arany és ezüstbányák is 
tartoznak. PIzeknkk az uradalmaknak gazdag jövedelmei 
vannak, de hogy mennyire rúgnak, azt hozzátevőlegesen 
sem tehet megállapítani, mert mint a czári család ma- 
gánvagyonát a költségvetésbe fel nem veszik. E  javadalmak 
nagyrészére a kis Olga nagyherczegnőnek mindaddig, a 
mig fiutrónörökös nem születik, örökösödési igényei 
vannak.

Csalás a hadgyakorlat révén. Elég szokat
lan csalási esetről kapunk hirt: Egy gyalogos szakasz
vezető jött e hónap 4-én Temesmegyébe, Paulisra és 
a községházán bejelentette, hogy a Lippán gyakorlatozó 
37, 33, 39 és 46. gyalogezredek egy részét a község
ben fogják elszállásolni és hogy ő a beszállásolás elő
készítése czéljából jött át Paulisra. Rögtön hozzá is 
látott a munkához és a nagy vendéglőben lakást ren
dezett be „az őrnagy ur részére”. Azután elment az
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ottani mészároshoz, a kinél 8 métermázsa húst rendelt. 
A megrendelésnél bánatpénzt kötött ki magának és 
nyugta ellenében 50 frt készpénzt vett föl a mészáros
tól. Ezzel az összeggel aztán hirtelen eltűnt és azóta 
nyoma veszett. A gyanuskodó mészáros jelentést tett 
a csendőrségnél, a hol csakhamar kitűnt, hogy a nyugta 
szabálytalanul van kiállítva és a rajta levő pecsét egy 
régi osztrák négykrajczáros kétfejű sasos oldalának 
lenyomata. Azt hiszik, hogy a csaló nem is katona, 
hanem álruhának használta a szakaszvezetői egyen
ruhát, a csendőrség nyomozza.

K üzdelem  egy  rabbal. A mitroviczai törvény
szék börtönének udvarán minap a rabok füvet kaszál
tak. Az egyik rabot, a ki már több szökési kísérletet 
tett, külön őrizte egy börtönőr. Az őr egy pillanatra 
leült, hogy bakancsán a szijjat megigazítsa. A gonosz
tevő ekkor hátulról hatalmas csapást mért a fejére, s 
szökni készült. Az őrnek volt még annyi ereje, hogy 
rálőtt a rabra, de a golyó nem talált. Most a rab 
újabb csapást mért az őrre, az le is terítette. A lövés 
zajára egy másik őr is elősietett, hogy társának segít
ségére legyen, azonban a rab egy husánggal ezt is 
megtámadta; az őr íölkapta fegyverét s agyonlőtte a 
gonosztevőt.

A g ó ly a  ö tle te . A népmozgalmi statisztikának 
egyik érdekes adata lesz az a tapasztalat, melyet egy 
fogarasi orvos tett. A himlőoltásokról készített statisz
tikai táblázat összeállításánál Írják, hogy azt a sajátságos 
véletlent tapasztalták, hogy Jás községében, egy foga- 
rasmegyei 530 lélekszámból álló oláh faluban, az egész 
elmúlt évben csupa fiúgyermek, számszerint huszon
kettő, de egyetlen leánygyermek sem született.

M éltók  egym áshoz. Egymáshoz illő házaspár 
lesz abból a két emberbői, a kik a napokban Temes
várt eljegyezték egymást. A mennyaszony Stettner 
Mária, a ki öt évig volt fegyházban, mert Hübner 
László czigányprimást lelőtte, a vőlegénye pedig a 
szintén gyilkos Steiner Adolf, a ki viszont egy leányt, 
Vaskovics Irént lőtte agyon és ezért büntetését már ki 
is állotta. A jegyesek a temesvári börtönben ismerked
tek meg és szerették egymást. Az esketés október
ben lesz.

S ze ren csé tlen ü l j á r t  báró . Eliatschek Ede 
báró nyugalmazott tengerésztisztet Diakovár mellett 
halálos baleset érte. A baleset úgy történt, hogy a báró 
a lóról leesett és szörnyet halt. Eliatschek tiszt volt 
a haditengerészetnél s nem ez az első balesete; 1878- 
ban leesett az árboczról s oly súlyos sérülést szenve
dett, hogy nyugdíjazták miatta. Ekkor a Dunagőzhajó- 
zási társaság szolgálatába lépett s nőül vette a dús
gazdag Rossmayer Ferenez tolnai gőzhajótulajdonos és 
fakereskedő leányát. A szerencsétlen véget ért báró 
a sportnak nagy kedvelője volt s mindenben igen nagy 
bátorságot tanúsított. Kilenez embernek mentette már 
meg az életét saját élete koczkáztatásával. Legutóbb 
Mohácsnál horgonyzott a hajója s ekkor egy szén

munkás esett a Dunába, de ezt is sikerült kimentenie 
küzdelemmel. Két évvel azelőtt életmentésért a király 
a koronás arany érdemkeresztel tüntette ki. Tolnán a 
nemesszivü báró halála általános részvétet keltett. — 
Holttestét hazaszállítják Tolnára, a hol a család lakik 
és ott helyezik örök nyugalomra a családi sírboltban.

P én zh am isítá s  a  bö rtönben . A krakói es
küdtszék párját ritkító eset felett Ítélt minap. Paw- 
latow Károly fegyencz a visniczai börtönben a lakatos 
mesterséggel foglalkozott és ez idő alatt a börtön la- 
katosmühelyében koronákat és huszfilléreseket gyár
tott. Ezért aztán újból a bíróság elé került, a mely a 
megátalkodott bűnöst egy évi, böjttel szigorított bör
tönre ítélte.

Öt koporsó. Gyászos és borzalmas történetek 
hire érkezik sokfelől. Az első szerencsétlenség hírét 
Zomborból Írják: Egy ottani szép leány, Potocki Bo- 
rica a napokban készült esketőre Granovnek zadoboji 
legénynyel, a ki a minap meglátogatta menyasszonyát. 
A leány kis öcscsét tartotta a karján, úgy fogadta a 
vőlegényét. Beszélgetés közben Granovnek levette a 
falon függő fegyvert és addig forgatta, mig el nem 
sült. A töltés a leányt fején találta és pedig úgy, hogy 
a csecsemő homlokába is több sörét fúródott. Nehány 
perez múlva mindketten kilehelték lelkűket. A vőle
gény menyasszonya holtteste mellől egyenesen a tör
vényszékhez ment és följelentette magát.

A második tragédia színhelye Szerencs, áldozatai 
Klein gazdatiszt fiatal felesége és kis leánykája. A 
leányka mialatt anyja a konyhában volt elfoglalva 
véletlenül felforditotta az égő lámpát, melytől ruhája 
meggyulladt. Kétségbeesett jajkiáltásaira berohant édes 
anyja, de miközben gyermekét akarta megmenteni, az 
ő ruhái, sőt a szoba bútorai is égni kezdtek. Mire a 
szomszédok a bajt észrevették és mentésükre siettek, 
már mind a kettő meghalt.

Az áldozatok sorát egy szerencsétlen munkás 
leány zárja be. Szlavóniában most javában folyik a 
szilva-szüret. Az eszéki Grosz ezég Klenáki gyümöl
csöseiben is szüretelnek, a leszedett szilvát beviszik a 
gyárba, hol a földben elhelyezett hatalmas üstökben 
lekvár készül belőle. A gyár egyik munkásnője, Sala
mon Panna minap az üstök körül járva oly szeren
csétlenül csúszott meg, hogy elbukva belezuhant, az 
egyik üstbe, melyben javában forrt a lekvár. Azonnal 
odafutottak, de mire kihúzták már annyira össze főtt, 
hogy a hús darabokban hullott le testéről. Azonnal 
meghalt.

Tüzes vassa l k ínzó  szülők. Állatias apáról és 
a fenevadnál is kegyetlenebb anyáról van szó, a kik 
kis leánykájukat majd halálra kínozták, ütötték, verték, 
sőt tüzes vassal sütögették. Sóvágó Jánosnak hivják a 
kegyetlen apát, a ki csak nem régen költözött Böször
ményből Debreczenbe, a hol házat vett. Sóvágónak két 
fia és egy tizennégy éves leánykája van A fiukat a 
szülök dédelgették, mig a szerencséden szelid lánykával 
minden ok nélkül kegyetlenül bántak. A  minap oly 
irtózatos módon elverték, hogy megmozdulni sem tudott, 
de ez nem volt elég, hanem a tehetetlen leánykát az 
ágyfa fektették, betömték a száját és a brutális apa fele
sége segélyével tüzes vassal sütögette a leányka hátát 
és lábait. A  borzalmas megkinoztatás után két napra a
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leányka Csajkosnéhoz, egy jószívű öreg asszonyhoz 
szökött. Ez gyógyitgatta a leánykát és azután kocsin a 
városházára akarta vinni, hogy ott feljelentse a kegyetlen 
szülőket, Sóvágó azonban megleste Csajkosnét és ki
ragadta a leányt az öreg asszony karjaiból. Most újból 
kegyetlen sorsa lett a szerencsétlen teremtésnek, a mig 
végre titkos följelentés következtében a rendőrség vizs
gálatot indított Sóvágóék ellen. A  vizsgálattal megbízott 
Pálffy István biztos és dr. Balkány; Ede kér. orvos meg
állapították, hogy a feljelentőknek igazuk volt. A  leány
kát tényleg tüzes vassal kínozták a saját szülei, a kik 
ellen most a bűnvádi eljárást megindították

Jókedvű öngyilkos. Bécsből jelentik: Egy 
Andríopol G. nevű román tőkepénzes furcsa módon vetett 
véget életének egy itteni szállóban. Andriopól dúsgazdag 
ember volt és jómódú román családból származott, ez 
évi júniusban érkezett ide s folytonos mulatozással töl
tötte életét, -A szobaleány minap reggel benyitott Andri* 
opol szobájába s rémülve látta, hogy vendége, kinek 
kezében még égett a czigaretta és a ki mellett egy asz
talkán konyakos üveg állott, halántékon lőtte magát. Az 
öngyilkos több levelet hagyott hátra rokonainak, a román 
követnek és bérkocsisának is egyet; az utóbbinak azt 
irta, hogy végigmulatta az életet és most mulatva is 
akar meghalni; azért van előtte a konyakos üveg.

G yilkosság a vasúti kocsiban. Brüsszelből 
rémes gyilkosság hirét jelentik. A  véres eset a brüsszel- 
kölni gyorsvonat egyik első osztályú kocsijában történt, 
miközben a vonat a nyilt pályán robogott. A gyilkos 
tőrrel ölte meg áldozatát, s a holttestet kidobta az ab
lakon. Úgy látszik, hogy a legközlebbi állomáson nem 
vették észre a gyilkosságot, mert a tettes elmenekült. 
Azt hiszik, hogy a gyilkosság bosszú müve.

A berlin i m agyar gyilkos. Bécsből jelentik: 
A  Gizella-gőzösnek egy hajóslegénye minap azt a jelen
tést tett a rendőrségen, hogy a Gisella utasai közt, a 
kik tegnap Passauból Bécsbe érkeztek, volt egy férfi és 
egy nő, a kire tökéletesen ráillik a Gönczi Józsefről, a 
ki berlinben feleségével együtt gyilkosságot elkövetett,

kiadott személyleiras. A  hajoslegény csak elkésve is
merte föl Gönczit, a ki Bécsben szállott partra.

Széchenyi Ödön basa balesete. Konstanti
nápolyból Írják, hogy Széchenyi Ödön gróf basa a török 
főváros tűzoltó parancsnoka megsebesült egy tűznél, a 
mely tiz nappal ezelőtt pusztított Stambulban. A  basát 
lábán érte egy tüzes zsarátnok. Állapota nem veszedel
mes, de még hosszú ideig kell az ágyban feküdnie.

Hirdetmény
a folyó 1897. év őszén megtartandó erdőőri és 

vadőri szakvizsgák ügyében.
48921/97. sz. fóldm. min. — Az erdőőri szakvizs

gák folyó évi október hó 18.-án és az erre következő 
napokon Budapesten, Pozsonyban, Beszterczebányán, 
Miskolczon. Kassán, Mármaros-szigeten, Debreczenben, 
Kolozsvárott, Székely - Udvarhelyen, Brassóban, Nagy
szebenben, Temesvárott, Zomborban, Pécsett és Szom
bathelyen, a vadőri vizgák pedig az erdőőri szakvizs
gákkal kapcsolatosan Budapesten, Pozsonyban, Szom
bathelyen és Kolozsvárott a vármegyeházában délelőtt 
9 órakor fognak megkezdetni és folytatólag megtar
tatni.

Felhivatnak mindazok kik az erdőőri szakvizsgát 
vagy a vadőri vizsgát letenni szándékoznak, hogy hi
teles bizonyítványokkal felszerelt folyamodványaikat a 
vizsgák székhelyére nézve illetékes kir. erdőfelügyelő
höz í. évi szeptember hó 30-ig nyújtsák be.

Budapest, 1897. augusztus 9-én.
Földmivelésügyi m. kir. minister.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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HáSYARKOH első) I eQWAGYÓb'b feSTeCjÖb̂ H iSÉ vü'̂ RASaLETET

Képesárjagyzéíi iiBVöainf^c. isivifáick postasao eaikíteölíetBek.

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke. "^pl
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagy-méltóságú fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 évi augusztus
hó 11-én k e lt m agas intézkedésével,

czégünü újólag megU>izatott
a nagytekintetü erdötisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések k iváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A R S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
0  esász. és kir. Fensége József Föherezeg udvari szállítói 

Sütő utcza 2. Szervitatér sarkan. A földmivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t e g ma u n  J á n o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á ra k :
Egész é v r e ................................... 4 frt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedden

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kívül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdíj fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Kincstári erdőőrök nősülése.
Midőn a jó Isten az első embert megte- 

teremtette volt, szükségét látta annak, hogy 
társat is adjon melléje, mondván, hogy jobb 
kettőnek lenui, mintsem egynek, mert elesvén 
az egyik, fölemeli őt a másik. így tanítja ezt 
nekünk a szent irás és szavainak igazsága 
mellett szól az, hogy a családi és társadalmi 
élet ma is nélkülözhetlen. Az ember, midőn 
abba a korba lép, melyben már saját erejére 
és önfentartására van utalva, siet magának 
társat keresni, ki neki az élet terheit és viszon
tagságait elviselni segítse, ki vele örömét, de 
búját, baját is megossza. Még a népdal is azt 
mondja, hogy: „páros élet a legszebb a vi
lágon ! “

Szüksége van ilyen élettársra kivált az 
olyan embereknek, kiket hivatásuk messzire 
elszóllit az emberi társaságtól, hogy egész é- 
letüket az erdők mélyén, vagy a puszták siva
tagján töltsék, igy tehát szüsége, még pedig 
mondhatni legnagyobb szüksége van erre az 
erdöőrnek is.

Mit csinálna ugyan egymagában olyan he
lyeken, hol gyakran heteken keresztül nem 
lát magához hasonló lelkes állatot? Azt, hogy ! 
egymagában mihamar az unalom ölné meg s : 
emberkerülővé, gyűlölővé, erkölcseiben vaddá ; 
tenné a magános élet, ne is említsük, de kér- i 
dezzilk: ki viselné gondját szerény háza tájé- I 
kának, ruházatának, ki gondoskodnék élelmé
nek elkészitéséröl az alatt az idő alatt, mig j 
hivatásából kifolyólag naphosszant, sőt nem 
ritkán éjjeleken át is a rengeteg vadont kell

buvnia kötelességének és hivatásának teljesí
tésében?

Valjuk meg az igazat, hogy a vadonokban, 
az erdők mélyében tanyázó erdőőrnek legked
vesebb, legbecsesebb kincse az ő hűséges fe
lesége.

Siet is mindegyik megszerezni magának 
ezt a kincset, a mint olyan állásba jutott, mely
nek javadalmazásából kettecskén, később pedig 
a gólyamadár jóvoltából — mely rendesen nagy 
előszeretettel és mentül gyakrabban látogatja 
az erdőőrök csöndes háztájékát — többecskén 
is ha nem is nagy jó módban, de bár gondokkal 
küzködve is szerényen megélhetnek.

A nősülés nem is ütköznék valami rendkí
vüli nagy nehézségekbe, mert hát az erdészeti 
altisztek tudvalevőleg nyalka legények, kiken 
szívesen pihen meg a főkötő után vágyódó le
ányok szeme, de ott van azután egy csapat más 
akadály, a mely nehézségeket gördít a nősülni 
vágyó ifjú elé.

Az ilyen akadályok egyike az, hogy az er
dészeti altiszt hivatásának helyére rendesen 
idegenből kerül s igy sok fáradságba kerül a le
ányseregben körülnézni, magához illő és méltó 
mátkát kiválasztani, azt az irigy helybeli vetély- 
társak cselszövéseivel küzdve hűségben meg
tartani.

A másik nem kevésbé nagy akadály a sze
rény anyagi helyzet, mely már előre is varázsolja 
azokat a redőket, melyeket majdan az élet gond
jai homlokának sima felületére vonni fognak. 
Riasztják az esküvővel, lakodalommal járó külön
féle költségek s a tisztes völegéuyi ruhának a 
beszerzése.
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Mikor pedig mind ezeket nagy fáradsággal, 
erős küzdelemmel szerencsésen leküzdötte, ak
kor oda gördül eléje még egy akadály: fölöttes 
hatósága engedélyének a kikérése.

Azok, kik távolról, hallomásból ismerik az 
erdöőr életét, jogait és kötelességeit, kétkedő 
fejcsóválással fogják kérdezni, hogy hát még 
ilyen is van ? Hiszen a szolgálati szabályok hatá
rozottan azt mondják, hogy a kincstári alkalma
zott nősülését, tehát a házasság befejezett tényét 
„bejelenteni" köteles,az erdészeti állások szerve
séséről szóló ministeri rendelet pedig úgy intéz
kedik, hogy „erdőlegényeknek és erdőszolgák
nak a nősülés nincs megengedve" s igy a szoro
san vett altisztekről nem szól, mert ezeknek nő
sülni szabad.

Ennek ellenében egyes hatóságok — talán 
a fennálló s itt idézett szabályok helytelen ma
gyarázásából kifolyólag — egyenesen megköve
telik, hogy az erdőőr, vagy más erdészeti altiszt 
ha nősülni óhajt, erre nézve előleges engedélyt 
kérjen, tehát olyan valamire kérjen engedélyt, 
a mit megtiltani sem módjukban, sem pedig ha
talmukban nem áll. Sőt egyes helyeken még 
tovább mennek. Megkívánják, hogy a nősülendő 
altiszt mátkájának erkölcsi bizonyítványát is 
mutassa be. Szinte csodálatos, hogy még meg 
nem vizsgáltatják, mint a jutalomra pályázó 
rőzsaleányt szokás.

Kérdezzük, mire való mind ez? Nem lenne 
talán egyéb, mint a felsőbbségnek minden téren 
való előtérbe nyomása? Kivált pedig kinek mi 
köze a menyasszony előéletéhez? Véleményünk 
szerint ez tisztán a vőlegény személyi és beliigye, 
melybe senkinek bele avatkozni nem szabad.

Annyit minden esetre megkívánhatunk, hogy 
az a nő, mely egy erdészeti altisztnek nejévé 
lett, mint ilyen tiszességes, sőt példás életet 
folytasson, de hogy mit tett, mielőtt azzá lett 
volna, ahhoz csakugyan köze senkinek sincs.

Ismerünk magas állású fótiakat, kik kávé
házak fizető asztala mellől, vagy még gyanusabb 
helyről választották életük párját s az oldalukon 
megtisztulva előbbi életmódjának salakjától, 
idővel mint tisztességes háziasszony és család
anya közbecsületben részesült.

Az ilyen kicsinyeskedésekkel szakítani kell 
s valahára oda törekedni, hogy az amúgy is ne

héz viszonyokkal küzködő erdészeti altiszt vál- 
laira újabb terhek ne nehezedjenek, hanem a 
meglevők is ha nem egyszerre, legalább aprán- 
kint eltűnjenek.

Alapszabályai
a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósági 
kerület a ltiszti szem élyzetét segélyező egye

sületnek.
(Az ezen alapszabályok elfogadása ügyében a besztercze

bányai m. kir. erdőigazgatóság által tett ajánlatot a nagym. m. 
kir. Minister úr az 1895. évi juuius hó 2-án 488. sz. alatt kelt 
leiratával tudomásul venni méltóztatott)

I. Az egyesü let czime, czélja és ennek eléré
sére szolgáló eszközök.

1 §. Az egyesület czime : „A beszterczebányai m. 
kir. erdőigazgatósági kerület altiszti személyzetét se- 
gélyző egyesület"; czélja: rendes tagjainak és hozzátar
tozóinak pénzbeli segélyezése és különösen családtagok 
elhalálozása esetében a fölmerülő temetkezési költségek 
viselésének megkönnyebbítésére segélyt nyujtanni; ezt 
a czélt a pártfogó és a rendes tagok által évenként 
befizetett tagsági dijakból és netáni adományokból 
képezett s gyümölesözőleg elhelyezendő tőke és kama
tainak felhasználása által éri el és pedig következő 
tényezők számbavétele mellett:

A kerületbeli és az egylet kötelékébe lépő altiszti 
családok száma 95, — az altisztek mint családfők évi 
járandóságainak összege kerekszámban 27,000 forint; 
ha ezen összegnek l f5 % -a a tagok által tagdíjként be
fizettetik, úgy e czimen kerekszámban 400 frt folyik be.

Az 1883—1894. évi 10 éves korszak alatt meg
halt 16 felnőtt és 46 gyermek; az átlagos évi halálozási 
eset tehát a felnőtteknél 16, a gyermekeknél 4’6 ; — az 
ezen halálesetek után a jelen alapszabályok szerint 
fizetendő évi segély 275 frtot tesz ki, mely bő fede
zetet talál a bevételben.

II. Az egyesü let alakulása és szervezése.
2. §. Mihelyest 40 rendes tag együtt van, az egye

sület az 1. §-ban említett czim alatt megalakul, s
a) az ügyvezetőséget és
b) a válaszmányt szervezi.
3. §. Az ügyvezetőség áll:

a) az ügyvezetőből;
b) a pénztárnokból;
c) a pénztári ellenőrből és
d) a jegyzőből, kik az egyesület rendes tagjai 

sorából szótöbbséggel egy év tartamára választatnak. 
— Harmadik személylyel és hatóságokkal szemben az 
egyletet az ügyvezető képviseli.

4. §. A választmány áll a rendes tagok sorából 
szótöbbséggel választott 15 rendes és 5 pótválaszt
mányi tagból, valamint tagjai annak a 3. §. alatti 
ügyvezetőség tisztjei is.
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5. §, Úgy az ügyvezetőség, mint a választmány 
mindegyik tagja tiszteletbeli hivatalt visel, a melyért 
fizetés vagy tiszteletdíj nem jár; ha az ügy vezetőség 
vagy választmány valamely tagja évközben tisztségéről 
lemond, akkor az első esetben a ügyvezetőség kiegészíti 
magát a választmányi tagokból, az második esetben 
pedig az következő póttag lép a választmány rendes 
tagjai sorába.

6. §. Ha a közgyűlésen az egyesület rendes tag
jainak V, része együtt van, akkor a közgyűlés választó- 
és határozatképes; ha azonban a közgyűlés a megjelent 
csekély számú tagok miatt meg nem tartható, akkor 
az új határidő kitűzése mellett másodízben megtartandó 
közgyűlésen a jelenlevők — tekintet nélkül számukra 
— határozat- és választóképesek.

Az ügyvezetőség és a választmányi tagok válasz
tása szavazó lapok által történik.

7. §. Az egyesület éveként egyszer és pedig 
január havában tartja rendes közgyűlését.

III. A  tagokról.
8. §. Az egysület rendes és pártfogó tagokkal 

bir. Rendes tag lehet minden, a beszterczebányai m. 
kir. erdőigazgatóság szolgálatában álló, vagy tényleges 
szolgálata idejében tagul belépett s később nyugbérezett 
erdészeti altiszt és szolga, továbbá tagja lehet az 
egyesületnek az elhalálozott tag özvegye, ki magát 
ezen alapszabályok 11. §-a alatt foglaltak szerint az 
egyesületbe felvéteti.

Pártoló tag lehet, ki az egyesület czéljai elő
mozdítására évenként legalább egy forintot áldoz.

IV. A tagok jogai.
9. §. Az egyesületi reedes tagok következő jogok

kal bírnak:
1. a közgyűlésen inditványozási, szavazati és vá

lasztási joggal bírnak és a közgyűlésen kívül is netáni 
indítványaikat a választmányi üléseken tárgyalásra be
jelenthetik ;

2. a pártfogó tagok az egyesület közgyűlésein 
csak inditványozási és tanácskozási joggal, szavazattal 
azonban nem bírnak;

3. minden egyesületi rendes tagnak a családjában 
történt elhalálozás esetén a következő maximális se
gélyre van joga:

a) kiskorú, ellátatlan s a rendes tag költségén 
eltemetendő gyermek után 25 frtnyi segélyre, de csak 
addig, inig az ellátatlan gyermek a 18 éves kort be 
nem töltötte, bár különben egészséges és keresetképes 
is. — Keresetképtelen és nyomorék gyermekeknél, 
azok korára való tekintet nélkül adható segély, csak
hogy a segélynek megadása és kimérése esetről esetre 
az egyleti választmány elhatározásától tétetik függővé; j

b) a családanya elhalálozása esetén 50 forintnyi 
segélyre;

c) ha maga a rendes tag elhal, annak özvegye j 
100 frtnyi segélyre; ha özvegye nem lenne, azon j

családtagnak, ki a temetkezési költséget viseli, a tény
leges költségek megtéríttetnek, a mi azonban 100 frton 
túl nem terjedhet;

d) egyéb esetekben, csakis rendkivüli súlyos sé
rülések és,nehéz betegségek esetén legfeljebb 50 forintig 
terjedhető segélyre; járványok, vagy más okokból 
eredhető rendkivüli számos halálozási esetekben az 
egylet a temetkezési jutalékok fizetését felfüggesztheti.

10. §. A 9. §-ban a—c pontok alatti segélyek az 
ügyvezetőhöz beterjesztett kivonat, illetőleg a hiteles 
számlák alapján nyujtatnak, a d) pont alatti segélyek 
ellenben kellően okmányolt és a segélyegylethez in
tézett kérelmek alapján a választmány által nyujtatnak.

V. A tagok kötelezettségei.
11. §. Az egyesületi rendes tagokat Írásbeli 

jelentkezés alapján a választmány veszi fe l; minden 
ily utón az egyesület rendes tagjául felvettnek kötele
zettsége 3 évig tart.

Ha ezen 3 év leteltével a kilépés Írásban be nem 
jelentetik, — a tagsági jogok és kötelezettségek to
vábbi 3 évre érvényeseknek tekintendők, mig 3 évről 
3 évre Írásbeli kilépés be nem jelentetik.

12. §. A tényleges szolgálatban álló rendes tagok 
kötelesek az egyesületbe a mindenkori kincstári törzs
fizetés másfél ( l ‘/2) százalékát havonkénti részletekben 
lefizetni. — Nyugbérezett altisztek, szolgák és özve
gyek a személyük után járó nyugbér másfél százalékát 
fizetik tagsági dij fejében. — A gyermekek nevelési 
pótléka után tehát az egyesület részére illeték nem 
fizetendő.

13. §. A pártfogó tagok évről-évre legalább egy 
forint tagsági díjjal járulnak az egyesület pénztárába.

14. §. Oly rendes tag, ki igazolás nélkül 6 havi 
illetékkel hátralékban maradt, az egyesület által nyúj
tandó alapszabályszerü segélyre igényt nem tarthat; a 
hátralékok azonban bíróság utján az egyesületi pénztár 
javára beszedhetők.

15. §. A rendes tag jogai és kötelezettségei egy
általában megszűnnek: elhalálozás, a 11. §-ban meg
állapított kilépés által, valamint özvegyek férjhezmenése 
esetében.

Hasonlóul megszűnnek azon tagnak jogai is, ki 
az előbbi 14. §. szerint hat havi tagsági dij hátralék
ban maradt, az ily tag az egyesületből a választmány 
által kizárható.

VI. Az egyesü leti ügyek vezetése.
16. §. Az egyesület minden év január havában 

az ügyvezető, vagy annak akadályoztatása esetén a 
választmány által szótöbbséggel választott ügyvezető 
elnöklete alatt rendes közgyűlést tart, mely megelőző
leg 15 nappal a tárgyak megjelölésével körözvény út
ján az ügyvezető által hivandó össze.

Tárgyai:
a) Az ügyvezető évi jelentése az egyesület műkö

déséről ;
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b) az alapszabályok szerint a közgyűlés illetékes
ségéhez tartózó indítványok tárgyalása;

c) az alapszabályok megváltoztatása, mely esetben 
azok megerősítés végett a m. kir. belügyi Minister úr
hoz felterjesztendők;

d) az évi zárszámadások átvizsgálása:
e) az ügyvezető tisztviselők s a választmányi tagok 

szavazó lapok által egy évre való megválasztása;
f. a netalán felmerülendő és a közgyűlés megnyi

tása előtt az ügyvezetőségnek bejelentett indítványok 
tárgyalása;

g. az egylet feloszlása feletti határozás;
h. a választmány határozatai elleni felebbezések 

elintézése és végérvényes határozathozatal.
A választmány, vagy 12 rendes tag indokolt 

Írásbeli előterjesztésére, rendkívüli közgyűlés hivandó 
egybe.

A rendes és rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve 
8 nap lefolyása alatt való hitelesítésére az ügyvezetőn 
és jegyzőn kívül még két, a közgyűlésen jelenvolt 
rendes tag küldendő ki.

17. §. A választmány szükség szerint bármikor 
az ügyvezető behívása, vagy 4 választmányi tag kíván
ságára tartja üléseit.

Tagjai a választmánynak;
a. az ügyvezető,
b. a jegyző »
c. a pénztárnok,
d. az ellenőr,
e. 15 rendes választmányi tag és
f )  ezek esetleges kiegészítése végett 5 póttag.

Intézkedhet továbbá az ügyvezető az iránt is, 
hogy pártoló tagok is meghivassanak a választmányi 
ülésekbe, kik azonban csak tanácskozási joggal bírnak, 
de nem szavazhatnak.

18. §. A választmány érvényes határozat hozata
lához a választmányi tagok Vs részének jelenléte 
szükséges. — A határozatok általános szótöbbséggel 
hozatnak és szavazategyenlőség esetén az ügyvezető 
szava dönt.

19. §. A választmányi ülések jegyzőkönyvei minden
kor a legközelebbi választmányi ülésen felolvasandók, 
az ügyvezető, a jegyző és egy választmányi tag által 
hitelesitendők.

20. §. A választmány őrködik az egyesület anyagi 
érdekei fölött s gondoskodik a pénzek hasznos elhelye
zéséről.

21. §. Őrködik a tisztviselők felett, azokat szük
ség esetén hivataluktól felfüggesztheti s helyükbe a 
legközelebbi közgyűlés intézkedéséig ideiglenesen má
sokat alkalmazhat.

22. §. Hatásköréhez tartozik a pártoló és rendes 
tagok felvétele s a jelen alapszabályok 9 § d) pontja 
alatti segélyek kiosztása.

VII. Az egy let feloszlásáról.
23. §. Az egyesület feloszlása akkor áll be, ha a

rendkívüli közgyűlésre az összes tagoknak legalább 
fele megjelenik és annak két harmada a feloszlás 
mellett szavaz.

24. §. Az egylet feloszlása esetében annak összes 
vagyona valamely jótékony czél javára fordítandó, mi 
iránt a feloszlató közgyűlés a nmélt. m. kir. belügyi 
Minister ur jóváhagyása mellett határoz.

25. §. Ha a jelen szabályokban foglalt meghatá
rozott czélt és eljárást az egyesület meg nem tartaná 
és hatáskörét túllépné, a mennyiben további működése 
folytán az állam érdeke vagy az egyesületi tagok va
gyoni érdeke veszélyeztetnék, az egylet működése a 
m. kir. kormány által felfüggeszthető és az ezután el
rendelendő vizsgálat eredményéhez képest végleg fel 
is oszlatható, esetleg az alapszabályok legpontosabb 
megtartására, különbeni feloszlatás terhe alatt — kö
telezhető.

VIH. V édnökség.
26. §. Az egyesület magát a besterczebányai m. 

kir. erdőigazgatóság védnöksége alá helyezi.
Ezen alapszabályok az alulirt helyen és napon 

megtartott alakuló közgyűlésen elfogadtattak és az e 
végre kiküldött bizottság által aláírattak.

Kelt Beszterczebányán, 1894. évi október 3-án.
Nickl Antal s. k. ügyvezető.

27,908/1897 szám.
Látta a m. kir. belügyminister.
Budapesten, 1897. évi április hó 6-án. 

a minister helyett
(P. H.) Latkóczy Imre s. k. államtitkár.

LEVELEZÉS.
Láppá, 1 8 9 7  s z e p te m b e r  14 . 

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Engedje meg, hogy becses lapjában egy igazán 

megkapó példáját ecseteljem annak a tiszteletnek, szere
tetnek és odaadó ragaszkodásnak, mellyel az erdészeti 
altiszti személyzet olyan föllebbvalójához viseltetik, ki ezt 
az irányában egész működése alatt tanúsított atyai sze
rétével és gondoskodásával méltán kiérdemelte.

A  lippai m. kir. főerdőhivatal altiszti karának u- 
gyanis tudomására jutván, hogy a magas ministerium 
M a r o s i  Ferencz erdőmester urat Szászsebesre áthelyezni 
és az ottani erdőhivatal vezetésével megbízni méltozta- 
tott, elhatározta, hogy a szeretett elüljárótól méltó búcsút 
veendő, fölkéri a kerület külső altisztjeit önkénytes meg
jelenésre s erre nézve kérést intézett az erdőgondnok
ságok vezetőihez, engednék meg, hogy ama altisztek, 
kik erre hajlandók, folyó hó 13-án Lippán megjelenhes
senek. Fölhívásunk eredménye éppen olyan meglepő, 
mint örvendetes volt. A  nagy kiterjedésű és sok helyütt 
rósz közlekedési viszonyokkal küzdő kerületből 40 altiszt 
sereglett össze a mondott napon Lippára, olyan impo
zánssá tévén bucsuzásunkat, mely párját ritkítja.
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A festői csoport élén az ez által megbízott Pataky 
János m. kir. főerdőőr a kővetkező lelkes beszédet in
tézte a távozó erdőmester úrhoz:

„T e k i n t e t e s  e r d ő  me s t e r  ur!
Tudomásunkra jutott, hogy Tekintetességedet a nm. 

földmivelésűgyi m. kir. minister ur a szászsebesi erdőhi
vatal vezetésével méltóztatott megbízni, ennélfogva Lip- 
páról távoznia kell.

Mi, a kik ez alkalommnl itt megjelentünk, az ösz- 
szes altiszti kar nevében jöttünk búcsút venni Tekintetes
ségedtől.

Ismerjük erélyességét, de ismerjük nagylelkűségét 
is, minélfogva bátran kimondhatjuk, hogy Tekintetessé
ged igazságszereteténél fogva az altiszti karnak úgyszól
ván atyja volt.

Higyje el a Tekintetes Erdőmester Ur, hogy egy 
olyan föllebbvalónktól a kit mindannyian szivünk mélyé
ből tisztelünk és szeretünk, nehéz a megválás, de tudjuk, 
hogy ennek meg kell történnie.

A midőn a bucsuzás perczeiben megköszönjük Te
kintetességednek velünk szemben tanúsított atyai jóindu
latát és jószívűségét, arra vagyunk bátrak egész tiszte
lettel fölkérni, hogy minket a távolban is szives emléke
zetében megtartani kegyeskedjék.

Fogadja az összes altiszti kar nevében kifejezett 
ieghőbb óhajunkat, mellyel azt kívánjuk, hogy a jó Isten 
Tekintetességedet az emberi kor legvégső határáig él
tesse ! Éljen ! Éljen! Éljen!“

A búcsúszavakra hatásos beszédben mondott köszö
netét az ünnepelt erdőmester ur, figyelmeztetve, hogy 
eskünkhöz híven ezulán is mindig a becsület és köteles
ségtudás ösvényényén haladjunk s miután még egyszer 
megköszönte volna ragaszkodásunk és szeretetünk nyil
vánítását, szívélyes „Isten hozzád*- és meleg kézszoritás- 
sal fejezte be bucsuzását.

A távozó erdőmester ur 12 éven át volt a lippai 
főerdőhivatalnál a személyi ügyek vezetője s igazságos, 
pártatlan bánásmódjával s azzal, hogy alantasai jólétét 
mindig szivén viselte s tőle telhetőleg előmozdítani igye
kezett, méltán kiérdemelte magának azt a szeretetet és 
tiszteletet, mely őt folyton környezte.

Örvendetes esemény számba megy az altiszti kar 
buzgósága is, mellyel szeretetének kifejezést adni igyeke
zett s daczára a nagy távolságoknak, ilyen tömeges meg
jelenéssel adott kifejezést nemes érzelmeinek s olyan ün
nepélyt segített rendezni, milyen még vidékünkön nem 
volt. —

A bucsuvétel után az egész társaság vendéglőbe 
vonult s úgy az ünnepelt erdőmester ur, valamint szere
tett hivatalfőnökünk Barlay Sándor főerdőmester ur egész
ségére nehány pohár bort ürített.

Szívélyes üdvözlettel maradok tisztelője
L e s t y á n  I s t v á n  

m. kir. erdőőr.

Magyar-Csóke 1897. szeptember 12.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Az elmúlt évben kérvényt nyújtottam volt be a 

földmivelésűgyi m. kir. minister úrhoz, melyben Sz.- 
Száldobágy, Hollód és M. - Gyepes községek úrbéres 
lakossága nevében kopár területeik befásitására 24000, 
12000 és 5000 tölgy csemetének az adományozását 
kérelmeztem, mely kérésem meghallgatást nyervén, a 
csemetéket a folyó év tavaszán a lugosi m. kir. erdő
igazgatóságtól a legnagyobb gonddal és szakértelemmel 
becsomagolva meg is kaptam.

A csemeték megérkezése után első gondom volt 
az itteni román lakossággal megértetni a kopár terü
letek beerdósitésének a fontosságát és nagy horderejét, 
valamint azt a nagy jótéteményt, melyben a cseme
téknek adományozása áltál részesültek s miután sza
vaim fogékony szivekre találtak, hozzáláttam az ülte
téshez.

A lakosság várakozáson túl buzgólkodott s naponta 
70—80 ember is megjelent s szorgalmasan dolgozott 
s igy negyednapra örömmel vettem észre, hogy munkám 
be van fejezve.

Az ültetés tartama alatt folyton esett az eső s 
féltem is, hogy a vizes gödrökbe rakott csemeték el 
fognak pusztulni s ültetésem nem fog sikerülni.

A nyáron tett körütam alkalmával nagy volt az 
örömöm, midőn láttam, hogy a csemetéim nem csak 
hogy mind szépen mefogamzottak, de 5—6 cm.-nyi nö
vekvést is mutattak.

A lakosság egy részének nem tetszett ugyan a 
dolog, mert a területet inkább szerették volna legelő
nek megtartani, de a folytonos figyelmeztetéseim és 
magyarázataim, vagy pedig a kitett tilalmi táblák visz- 
szatartották őket a károsítástól.

A jövő évben való erdősítés czéljából újból hat 
község részére kértem csemetéket.

Legyen szabad végül úgy a magam, mint az it
teni lakosság nevében a magas ministeriumnak, vala
mint a lugosi m. kir. erdőigazgatóságnak hálás köszönetét 
nyilvánítani úgy a csemeték adományozásáért, mint 
azoknak gondos csomagolásáért és szállításáért.

A b r u d á n  L á s z l ó
járási erdőör.

Különfélék.
H alálozás. H e r e h l  Ferencz bars- szklénói I. 

osztályú m. kir. főerdőőrt folyó évi augusztus 25-én 
helyezték örök nyugalomra. A boldogult egyike volt a 
legtehetségesebb és legszorgalmasabb altiszteknek s 
legközelebb betöltötte volna szolgálatának 40-ik évét. 
Nyugodjék békével!

A nyom or cégére. Erdélyből, Borgó-Besztercéről 
a dajkamesék rémes viliágába illő történetet ir a Bp. H.
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Néhány héttel ezelőtt egy tizenhatéves nyomorék fiú 
iparkodott haza a Szászrégenből Mettersdorfba vezető 
országúton. Szegény fiúnak csak féllába volt ép, a másikat 
faláb pótolta, s lassan kínosan haladt előre. Útközben 
cigányokkal találkozott, kiknek pokoli gondolatuk támadt. 
Megragadták a nyomorékot, megfosztották ruhától, levették 
falábát, aután égészséges lábát hátára kötve, kitették az 
ut szélére, hogy számukra kolduljon. Ott ült azután a 
szegény, teljesen tehetetlenné tett fiú mindennap az utszélén 
rongyokba burkolva és könyezve nyújtogatta kezét 
alamizsnáért. Sokan megszánták és esténkint szép ősszegre 
szaporodtak fel a könyörület fillérei a saját vesztére, 
mert a cigánynépség el sem akarta többé bocsátani s ha 
nem gyűjtött eleget, megverték. Kilenc hétig volt a 
szerencsétlen a nyomorúság cégére és mint ilyen koldult 
a cigányok számára. Ez alatt az istentelen népség még 
koplaltatta, verte, hogy minél szánalomra gerjesztőbb 
legyen a külseje. Rettenetes helyzetéből végre is a 
véletlen szabadította ki. Bethlen község mellett megismerte 
egy szász fuvaros, ki rögtön Szászrégenbe hajtatott, hol 
a szegény nyomorék anyja már régóta nagy betegen 
feküdt a kórházban, Ekkor a csendörségnek jelentették 
be a dolgot, mely a minap kézrekeritette az egész karavánt 
és elvette tőlük a nyomorékot, ki most a sok kínzástól 
és szenvedéstől elcsigázva betegen fekszik.

Vadászatok. Gróf Károly Lajos tótmegyeri ura
dalmában augusztus 21-től 28-ig fogolyvadászatokat tar
tottak, melyek kitűnő eredménynyel végződtek. Egy hét 
alatt ugyanis 3200 drb. fogolyt lőttek. A  vadászaton 
Apponyi Gyula és Antal grófok és gróf Hunyady László 
vettek részt a házigazdán kívül. — A  retyezáti zerge
vadászatok augusztuz hó 25-dikén kezdődtek, melyben 
báró Jósika Samu. báró Bornemissza, Inkey Antal, gróf 
Lónyay és báró Nopcsa Elek vettek részt, A  első négy 
napi vadászat szép eredménynyel járt, mert augusztus 28- 
dikáig 1 1  zergét s ezek között több hatalmas darabot 
ejtett el a társaság. A  vadászatok még javában folynak. 
— Gróf Andrássy Géza birtokán nemrégiben sikeres 
őzcserkészések voltak a közeli vaddus erdőségekben. A 
három napos cserkészeten Ehrenthal Félix báró 1 1  
őzbakot, köztük két kiváló agancsost, Esterházy Miklós 
herczeg 9 őzbakot, köztük egy rendkívüli magas, erős 
és súlyos agancsost lőtt, gróf Andrássy Géza pedig 6 
őzbakot hozott terítékre.

V izbefult násznép. Borzalmas szerencsétlen
ségről ad hirt egy Varsóból érkezett távirat. Antonopol 
városban egy lakodalmas társaság csolnakázni ment az 
ottani tóra. A tó közepén a csolnak hirtelen léket kapott 
és elsülyedt. A  társaságnak tizenhét tagja belefulladt a 
vízbe, köztük a fiatal házaspár is. Hét embernek sikerült 
a partra kiúszni.

Aranyszabadság N y itiá n . Furcsa kaland 
történt a napokban Szmák György priinási erdőőr György 
nevű fiával, a ki Grünwald nagysaliói kereskedő meg
bízásából Surányban járt s mikor itt elvégezte a dolgát,

gyalog átrándult Nyitrára, Este tiz órakor ért ide s egy 
vendéglőben akart szállást fogadni, de nem kapott. Másik 
vendéglőbe iparkodott tehát a mikor az utczán eléje áll 
egy rendőr.

— Mit keres ? — kérdi ez a fiatal embertől.
— Szállást valamelyik vendéglőben — hangzik a felelet 

mire a rendőr jóságosán rábeszéli:
— Sohse keressen, jöjjön velem s majd én adok ma

gának jó szállást.
Szmák György nyugodtan követte a rendőrt, a ki 

elvezette a kapitánysághoz. Itt egy rendőrfogalmazó 
megmotoztatta a fiatal embert, elvetette tőle a nála 
talált tárgyakat s akárhogy mutatta is Szmák a munka
könyvét, mégis bezárták s kerek hét napon át, szeptember 
4-től szeptember 11- ig  a börtönben tartották. Mikor 
aztán kieresztették, értésére adták, hogy azért börtönözték 
be, mert — szoczialista izgató. A  fiatal ember hasztalan 
tiltakozott, a nyitrai urak nem hederitettek reá. Ilyen 
aranyszabadság uralkodik most Nyitrán Megjegyezzük, 
hogy a fiatal ember édes atyja lelkes hive ügyünknek 
és lapunknak s szivünkből kívánjuk, hogy fia a bíróság 
előtt teljes elégtételt nyerjen. A  hirt különben — melynek 
valóságáért nem kezeskedünk — a „ Hazánk “ czimü lapból 
vettük át. —

M iért h a l m eg  egy d iák . Berlinből jelentik 
telefonon, hogy Giessenben véres párbaj ment végbe 
két egyetemi hallgató közt, kik most teljesitik katonai 
szolgálatukat s most kellett volna a tiszti vizsgálatot letenni. 
A  föltétel rendkívül súlyos volt : golyóváltás harckép
telenségig. Mind a két diák veszedelmesen megsérült s 
most a klinikán vergődnek élet és halál közt; az egyik 
sebesült menthetetlenül el van veszve, mert a golyó 
keresztül ment a tüdején. A  párbaj oka botrányosan 
nevetséges- A  párbajhősök nem voltak ugyan benső 
barátok, de azért naponkint összejöttek és a vendéglőben 
is asztaltársak voltak. A  legutóbbi hadgyakorlatnál egy 
szobában, sőt egy ágyban aludtak s itt történt az, hogy 
az egyik a másikat alvás közben lábával kissé gyöngéd- 
telenül érintette ; a másik ezt szándékos sértésnek vette 
s följelentette az esetet az egyetemi hallgatók becsület- 
bíróságánál, a mely azt határozta, hogy a két diáknak a 
legsúlyosabb föltételekkel kell párbajt vívnia.

F érfiak  és nők  sajá to ssága i. Egy éles meg
figyelő következőképpen foglalja össze a férfi és a nő 
ellentétes sajátosságait: Az asszony balról jobbra, a 
férfi jobbról balra tűzi össze ruháját. Az asszony jobb
ról balra, a férfi balról jobbra gombolkozík. Az asszony 
balról jobbra keveri pl. a kávét vagy a teát, a férfi 
pedig jobbról balra. Az asszony ritkán találja ki a 
különbséget a jobb és bal czipő között és mikor a 
szolgáló urának czipőjét beviszi, tiz eset közül kilencz- 
szer úgy állítja oda, hogy a hegyek egymástól el
állnak. —

V asú ti b a lese t a város közepén. Kolozsvár fő
tere izgalmas baleset színhelye volt. A  városnak gőzre
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berendezett köuti vasútja van. A lokomotív öt megrakott 
teherkocsival teljes gőzzel robogott a főtéren keresztül, 
mikor az egyik saroknál egy kétlovas kocsi hajtott át a 

- sinken. A vonat elütötte a kocsit, mely egyszerre össze- 
zuzódott, a roncsokat pedig a lovakkal együtt ötven 
méternyire tolta maga előtt. A kocsis, egy ötvennégy 
esztendős székely ember saját lélekjelenlétének köszönheti 
életét. A veszedelem pillanatában ugyanis a bakról a 
sínekre zuhant. Balkarja eltörött, de a másikkal oly 
erősen megkapaszkodott a robogó lokomotív egy kiálló 
részébe, hogy a fütő és a gépész fölhúzhatták.

V akm erő  dezentor. Gattaja állomás közelében a 
hadgyakorlatokról hazafelé indított vonatról Kalderár 
Fábián 43. gyalogezredbeli katona, mikor látta, hogy 
elfáradt társai mind mélyen alusznak, fölszerelését hátra
hagyva, kiugrott ,’a vasúti kocsi ablakán. Baja nem 
történt, de még az éj folyamán a csendőrség elfogta, s 
szuronyok közt hozták be a temesvári hadbírósághoz.

A  rep ü lő  hajó. Szándékos emberölésért hat 
esztendei fegyházra ítélte a törvényszék Hupka Gy. 
kőmivest, s a királyi tábla jóváhagyta az első bíróság 
döntését. Ezt az Ítéletet hirdették ki a vádlottnak, a 
ki általános meglepetésre kijelentette, hogy megnyugszik 
benne.

— Csak egy kérésem van, tette hozzá Hupka 
György.

— És mi legyen az ? kérdezte tőle az elnök.
— Hát könyörgöm allássan, szólt komoly ábrázat- 

tal a vádlott, én a börtönben föltaláltam egy hajót, a 
mely ha akarom röpül. (Derültség.)

— Mit mesél maga?
— Nem mese az kérem, hanem tiszta valóság, be 

is bizonyítom, csak tessék pár napra kibocsátani.
— Értem már, maga egy kicsit a szabadra 

vágyik.
— Oda én, de a próba után visszajövök.

— Komolyan?
— Becsületemre mondom.
A bírák, az ügyész, a hallgatóság valamennyien 

mosolyogtak a Hupka kívánságán, egyedül csak ő volt 
komoly s reménykedve nézett az elnökre.

— Hát nem tetszik kibocsátani ? szólalt meg újra 
egy kis szünet után.

— Már csak jobb lesz, ha itt marad, felelte ai 
elnök, mert ha kibocsátjuk, még bele talál bolondulni 
a találmányába.

Hupka látván, hogy nem tud megalkudni az Ítélő 
tanácscsal kijelentette, hogy akkor föllebbez, mert még 
is csak sok az a hat esztendő.

O rvosi v izsuálaton .
A tanár: Nagy betegség esetében mit tartana ön 

a közeli halál legbiztosabb jelének?
A vizsgázó: Hogyha több orvost hívnának kon- 

zultáczióra.
E m lék .
— Mit tartogat ön ebben a dobozban?
— Hajat; boldogult feleségem emléke.
— Hisz az ön feleségének, a hogy gondolom, 

nem volt szőke haja?
— Neki nem volt, de nekem igen.

Nyílt kérdés.
Kedvelt lapunknak melyik olvasója lenne szives 

engem a tölgy makknak átteleltetési módjával megös- 
mertetni? A részletes és saját tapasztaláson alapuló 
leírást kérem lapunkban közölni.

Zs u r i l l a  Ant a l  
m. kir. főerdöör.

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
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M E G J E L E N T

BLUM és TÁRSA
udvari egyenruha szállítók

legújabb árjegyzéke.
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A nagy méltóságú, fö ld m ivelesü gyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt magas intézkedésével,

czégiinK újólag megtoizatott
a nagytekintetü erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

....""=  POLGÁRI RUHÁK — .....
a legjobb franezia és angol divat szerint készítetnek.

V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T A K S A

BUDAPEST IV. elsőrangú egyenruha készitő intézete.
, Ó csász. és kir. Fensége József Főherezog udvari szállítói .

Q í í  O  C! n  o o r l r o M  t  i k i  j ___: ____ i ' _ ___ i _* j . a .  .  • ___________ - h í j . / :

Nyomatott S t e g ma n n  J ános  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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ER D ÉSZETI ÚJSÁG
szak- és társadalmi lap az erdészeti személyzet részére.

Előfizetési á r a k :
Egész é v r e ............................... 4 írt — kr.
Fél é v r e .........................................2 frt — kr.
Negyed é v r e .............................. 1 frt — kr.

Előfizetési dijak, hirdetések s bármily 
írásbeli közlemények a lap szerkesztőségéhez 

küldendők.

Megjelenik 

minden Kedde n

H irdetési d ija k :
Egy hasábos garmond sor vagy annak 

helye 10 kr. Ezen kivül minden hirdetésnél 
30 kr. bélyegdij fizetendő.

Nagyobb s többszörös hirdetményeknél mér
sékelt dijak egyezség szerint.

Előfizetési felhivás.
Az „ E r d é s z e t i  Ú j s á g 8 I-ső évfolyama a mai 

számmal véget ér s a jövő hó 5.-én megkezdi második 
évi pályafutását.

Ebből az alkalomból kétféle kéréssel fordulunk 
a nagy közönséghez, kivált pedig az erdészeti személy
zethez.

Első kérésünk az, hogy lapunkat tömeges jelent
kezésével továbbra is támogatni, kivált pedig uj hivek 
toborzása által annak fejlesztését elősegíteni szíves
kedjék.

Másodsorban kérjük minden barátunkat, hogy a 
lap szellemi fejlesztéséhez kiki saját erejéhez és ké
pességéhez mértten járuljon hozzá. Az erdészetet, a 
vadászatot illető minden legcsekélyebb mozzanat fontos 
tényező lehet a lapnak érdekessé és tanulságossá 
tételében.

Azokat, kik eddigi előfizetési dijaikkal még mindig

I hátralékban vannak, újból fölkérjük tartozásaik rende- 
l zésére annyival inkább, mert az évfolyam befejezésénél 

magunknak is minden irányban leszámolnunk kell. A 
kik a lapot tovább járatni és pártolni nem óhajtják, 
azokat ebbeli szándékuk mielőbb való közlésére kér
jük, nehogy magunknak fölösleges példányok nyoma- 
tása és szétküldése által haszontalan költségeket okoz
zunk. Egyeseknél csak fillérekre megy az, mi nekünk 
a tömegnél több száz forintnyi kárt okoz.

Itt különösen fölhivjuk az egyes hatóságok és 
urdalmak figyelmét lapunk „Pályázatok8 rovatára. A 
lap gyakori megjelenése és nagy elterjedtsége azt ki
válóan alkalmassá teszi a pályázati hirdetmények köz
zétételére s miután az erdészetnek ezen a téren is 
hasznos szolgátatot óhajtunk tenni, azok beiktatási 
dijait a lehető legalacsonyabban szabtuk meg. Tekintet 
nélkül a hirdetmény terjedelmére egyszeri közlésnél 
2 forintot, minden további közlésnél 1 forintot, ezen 
fölül esetenkint 30 kr. bélyegilletéket számítunk. Ajánl-

tAflcz
--------rC4-------

E lcserélt csodaszerek.
Vallásos nevelésben részesültem. Még mikor hátul 

hasított bugyogóban jártam, a melyből kikandikáló 
kortes zászlóval vigan játszadozott a szél, szívesebben 
hallgattam a bibliai történeteket, mint a vasorru bábá
ról, vagy a szarkalábon forgó palotáról és számos 
fejjel biró sárkányokról szoló meséket. Néma áhítattal 
csüngtem jó nagyanyám ajkain s lestem minden szavát, 
mikor a szent életű próféták csudatételeiről olvasott. 
Istenem, milyen szép lehetett az mind valóságban !

Kamasz éveimben szabadelvű gondolkozásu férfiak 
és barátok sokszor igyekeztek arról meggyőzni, hogy 
hiszen az mind nem igaz, nem egyéb az ártatlan me
sénél, hivatva arra, hogy az embereket elbolonditsa. 
Az égő csipke bokorban nem az Isten jelent meg Mó
zesnek, hanem a fény kisugárzó villamosság volt s a

hang, a mit hallott, apósának, az öreg Jetronak a hangja, 
ki ehhez az ártatlan cselhez folyamodott, hogy vejét 
tétlenlenségéből kiragadja s nagy tettekre ösztönözze. 
Illés prófétát sem ragadták tüzes lovak tüzes szekéren 
az égbe, hanem ő bizonyosan birtokában volt annak, 
a min ma annyian hasztalan törik fejüket: a repülő 
gép titkának. Sőt mi több — Uram bocsás! — még 
olyanok is akadtak, kik azt mondták, hogy Lázár nem 
is halt meg, hanem a torkában lévő kelevénytől csak 
elalélt s igy könnyű volt őt Krisztus urunknak a fekély 
fölfakasztása által életre hozni.

íme ilyen megbotránkoztató módon akarták ár
tatlan szivembe csöpögtetni a hitetlenség mérgét, 
czéljukat azonban — dicséretemre legyen mondva — 
nem érték el, mert én továbbra is megmaradtam az 
igaz hit ösvényén.

A régi csodákból kifogyván, elkezdtem az újak 
bámulója lenni. Ebben nagy segítségemre voltak a hír
lapok, melyek hirdetési rovata csak úgy hemzseg a 
csodásnál csodásabb találmányok tömegétől.
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kozásokért, fegyverek, magvak, csemeték stb eladásá- 
sának hirdetéséért esetenkint a 30 kr. bélyegilletéket 
is beleértve 60 kr. fizetendő.

Az „Erdészeti Ujság“ jövőre is hetenkint egyszer, 
minden Kedden jelenik meg s előfizetési ára is a régi 
marad:

Egész évre . . . 4  frt.
Fél . . .  2 írt.
Negyed „ . . . 1 frt.

Az előfizetési pénzek és hirdetményi dijak a lap 
kiadóhivatalára, a szellemi részt illető küldemények 
annak szerkesztőségére küldendők.

Az előfizetéseknél kérjük a lakhelyet, utolsó pos
tát és vármegyét pontosan megjelölni s a neveket ol- 
vashatólag írni.

A második évfolyam első számát mindazoknak 
meg fogjuk küldeni, kik eddig előfizetőink voltak. 
Mutatványszámokat szívesen küldünk, ha velünk az ér
deklődők czime közölve lesz.

Hazafias üdvözlettel
Szászsebesen, 1897. évi szeptember hó 28-án.

Az „Erdészeti Ujság“ szerkesztősége.

Az erdei vetőmagvak szállítási kedvezménye.
Az erdei vetőmagvak szállítási kedvez

ménye tárgyában a magas kormány már ré
gebben intézkedett, a tapasztalat azonban azt 
mutatta, hogy az érdekelt felek ezzel nem 
voltak tisztában s járatlanságuk következtében 
gyakran fizettek illetéktelen magasabb díjtéte
leket.

A minap történt, hogy egy távolabbi vadász ki
rándulásom alkalmával betértem egy útba eső régi 
iskolatársamhoz, kivel már évek óta nem láttuk egy
mást. Megdöbbentem mikor megláttam; a még nemrég 
életvidor ifjú valóságos aggastyán volt. A feje olyan 
kopaszsima, hogy kalap nélkül nem mer a kertbe ki
sétálni, mert a czinkék egész raja rögtön ott terem, 
azt hívén, hogy szép úri tökkel van dolga, foga pedig 
annyi sem volt, mint egy ma született csecsemőnek.

Mikor megbotránkozásomnak adtam kifefejzést 
kinézése fölött, nagyot sóhajtott:

— Bizon pajtás, csuful tönkre vagyok téve, pedig 
hát nem is vagyok még olyan öreg, csak kezdő negy
venes, magadról tudhatod, hiszen kortársak vagyunk.

— De hát nem próbáltál segíteni a bajon? — 
kérdeztem részvéttel — a mai kor a csodák kora, 
nem hiszem, hogy ne lennének szerek, melyek a te 
bajaidon ne segítenének.

— Tudod pajtás, hogy soha sem hittem az ilyenek
ben s téved is hányszor gúnyoltalak hiszékenységedért,

Ezen a bajon segítendő, a földmivelésügyi 
m. kir. ministerium legújabban minden tekin
tetben tájékoztató rendeletet bocsátott ki, melyet 
az erdészetre való nagy fontosságánál fogva 
egész terjedelmében közlünk.

A rendelet szószerinti szövege a következő:
21682 sz. 1/3—1897.

K ö r r e n d e l e t .
(Az erdei vetőmagvak és tölgymakk vasúti 
szállításánál engedélyezett díjkedvezmények és 

azok igénybe vétele ügyében.
Az erdei vetőmagvak, de különösen a 

tölgymakk vasúti szállításánál engedélyezett 
díjkedvezmények tekintetében fennálló tájé
kozatlanság eloszlatása végett szükségesnek 
tartom a közigatási bizottságokat tudomás és 
közhírré tétel — a többi czimzetteket pedig 
ahhoz alkalmazkodás végett értesíteni, hogy a 
m. k. á l l a m v a s u t a k  ö s s zes  v o n a l a i n  
és a p é c s - b a r c s i  v a s ú t o n  feladott erdei 
vetőmagvak és tölgymakk szállításánál a „Füg
gelék a m. kir. államvasutak összes vonalain 
a gyors- és teheráruk szállítására 1897 évi 
január hó 1-től érvényes helyi díjszabáshoz. 
II. Rész.“ 9., a , b., és c. pontjai szerint az 
1897 évi január hó 1.-től a további intézkedésig 
a következő díjmérséklések érvényesek:

I. Tetszés szerinti mennyiség feladásánál; 
a) gyor sá r uképe j n  feladott erdei vető

álhajat és álfogat a világért sem viselnék, mert az 
ilyen hóbortot utálom. Az ember maradjon meg a 
maga valóságában.

— No majd keresek én neked olyan csodaszere
ket, melyek bajaidtól is, de még hitetlenségedből is 
ki fognak gyógyítani.

A mint haza értem, azonnal hozzá láttam Ígére
tem beváltásához. A különféle csodaszerek hirdetmé
nyeiből egész kis múzeumom volt, csak ki kellett vá
lasztani a megfelelőket.

Rövid keresés után kezembe akadt a Thedo doktor 
szakái hagymájának és dr. Harapó fogpasztájának a 
hirdetménye; no ezekre van nekem szükségem. Nehogy 
azonban kudarczot vallják barátom előtt s ő újból él- 
czelhessen hiszékenységem fölött, elhatároztam, hogy 
a két szert előbb kipróbálom. A vaddisznó bőrrel be
vont kofferemről nagyon lekopott már a szőr, a kerti 
gereblyémnek meg már csak itt-ott volt egy foga: ki
tűnő két objectum a kísérletre.

Bekentem a koffert a szakálhagymával, a gereb-
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magvak és tölgymakknál gyorsáru díjtételek;
b) t e h e r á r u k é p e n  feladott erdei vető

magvak és tölgymakknál pedig a II. osztálynak 
20%-al rövidített díjtételei alkalmaztatnak.

n. K o c s i - é s f u v a r l e v e l e n k i n t l e g -  
a l ább  5000 klgr.  f e l a d á s a ,  v a g y  ezen  
s ú l y é r t  va l ó  d í j f i z e t é s  me l l e t t :

a) t e h e r á r u k é p e n  f e l a d o t t  t ö l gy
m a k k n á l  az A. osztálynak 20%-al rövidített 
díjtételei;

b) t e h e r á r u k é p e n  feladott t öbb i  er 
d e i  v e t ő m a g v a k n á l  pedig az A. osztály 
díjtételei számíttatnak.

Mindezen díjkedvezmények azonban c s ak  
az e r d ő g a z d a s á g i  c z é l o k r a  szolgáló er
dei vetőmagvaknál és tölgymakknál vehetők 
igénybe, éspedig c s ak  azon  e s e t b e n ,  ha 
az e l őbb e m l í t e t t  k ö r ü l m é n y  a fe l 
a d á s n á l  a f u v a r l e v é l h e z  c s a t o l a n d ó  
m e g r e n d e l ő  1 e v é l l e l  i gazo l t a t i k .

Hogy tehát az érvényben levő kedvez
mények igénybe vétele fennakadás nélkül meg
történhessék: az erdőgazdasági czélokra fel
használandó erdei vetőmagvak megrendelésé
nél és vasútra való feladásánál követendő 
eljárást a kereskedelemügyi m. kir. minister 
úrral egyetértőén a következőkép szabályozom:

A kedvezményes vasúti szállításra igényt 
tartó erdei vetőmagvak mindig az ide mellékelve

megküldött „Megrendelő levél“ nyomtatványo
kon rendelendők meg, és pedig k ü l ö n - k ü l ö n  
annyi megrendelő levél állítandó ki, a hány 
k u l ön - k t i l ön  cz i mr e  szállítandó a meg
rendelt magmennyiség.

A kitöltött megrendelő levelek, a vetőmag
vaknak ereőgazdasági czélékra leendő felhasz
nálásának igazolásául felruházandók a hatósági 
igazolvány jellegével még pedig akképen, hogy:

1. a kincstári erdőknél és az állami keze
lésbe vett erdőknél az erdőigazgatóságok, — a 
főerdőhivatalok, — az erdőhivatalok, — a gyer- 
gyószentmiklósi erdőrendezőség, — a vezető, 
központi erdőgondnokságok, — selmeczbányai 
bányászati és az erdőőri szakiskolák főnökei, 
illetőleg vezetői által aláirandók és a hivatalos 
pecséttel ellátandók;

2. az 1879 évi XXXI. t. ez. 17. §-a alá 
tartozó, de állami kezelés allatt nem álló erdők
nél az illető kezelő erdőtiszt által aláirandók 
s ezen felül a kér. m. kir. erdófelügyelőség 
záradékával és hivatalos hivatalos pecsétjével 
ellátandók;

3. a magán erdőbirtoknál pedig az erdőbir
tokos által aláirandók s ezen felül a kér. m. kir. 
erdőfelügyelőség záradékával és hivatalos pe
csétjével ellátandók.

Az igy kiállított megrendelő levelek külön 
ügyirattal küldendők meg az illető magkereskedő

lyét a fogpasztával s kíváncsian lestem a hatást.
Nem kellett soká várnom. Rövid pár hét múlva 

a kofferem olyan bozontos lett, akár esak egy vad indus 
főnöknek a feje, a gereblyén meg a legpompásabb 
fogak díszelegtek. íme, mégis történnek manapság is 
csudák s itt a szép alkalom, hogy hitetlen barátomat 
lepipáljam, egyúttal pedig az aggastyánból szép fiatal 
embert varázsoljak elő.

Megírtam a levelet, körülményesen leírva abban 
a használat módját és a csodás eredményt s megbíz
tam feleségemet, hogy a csodaszerekből egy-egy por- 
cziót pakkoljon be skatulyácskákba s miután mind
ketten elkészültünk a dologgal, siettem a küldeménnyel 
a postára.

Dobogó szívvel vártam az eredményt és barátom 
leborulását az uj világ csodái előtt, no meg a hálaadó 
levelét. Meg is kaptam az utóbbit elég hamar.

A levél rövid volt s érdekessége és tanulságos 
volta miatt ide iktatom egész terjedelmében:

„Kedves barátom! Leveledet és a hozzá csatolt

küldeményt vettem s bár nem szoktam volt eddig hi
telt adni az ilyen szamárságoknak, a te kedvedért kí
sérletet tettem s itt csakhamar kisült, hogy nem a 
föltalálok a szamarak, hanem — bocsás meg — te 
vagy az.

A használat után pár hétre ugyanis az ínyeim és 
a szájam padlása tele lett szőrrel, a fejem búbján 
pedig olyan hatalmas fogak nőttek, mint valami lapá
tok. Most kínlódik a borbély, hogy a szájba éppen nem 
illő hajzattól megszabadítson, a fogorvos pedig minden 
nap kihúz két-három fogat a koponyámból.

Különben azért köszönöm a küldeményt, mert 
ha mostani bajomtól megszabadulok, majd helyesen 
fogom a csodaszereket alkalmazni. Ölel megtért és 
csodákban hivő barátod.*

— No asszony — szóltam hangos kaczagás közt 
a feleségemnek — te ugyan szépen megcselekedted 
a dolgodat, mikor a szereken elcserélted a fölrásokat! 
Szegény barátom, mennyit szenvedhetsz a kettős ope- 
ráczió alatt!
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czégnek vagy erdőbirtokosnak (erdőhivatalnak), 
a ki ezen ügyiraton külön is figyelmeztetendő a 
megrendelő levelek utolsó bekezdésében foglal
takra, vagyis arra, hogy 1. a megrendelő leve
leket feladás alkalmával az illető fuvarlevelekhez 
köteles csatolni; 2. a fuvarleveleken világosan ki
tenni tartozik, hogy a feladott vetőmag — a me
nnyiben más vasutakon is szállitható volna — ne 
ezeken, hanem csakis a m. kir. államvasutak 
vonalain szállittassék; 3. feladás alkalmával a 
vasúti állomást felkérni köteles, hogy a gyors- 
és teheráruk szállítására érvényes helyi díj
szabáshoz tartozó „Függelék" 9-ik folyó száma 
alatt megállapított kedvezményes szállítási dija
kat számítsa fel.

A mennyiben valamely vetőmag szállítmány 
a most szabályozott eljárás pontos betartása 
mellett sem részesülne az engedélyezett szállí
tási kedvezményben, erről— az illető fuvarlevél 
és megrendelő levél csatolása s annak igazolása 
mellett, hogy az előirt eljárás a megrendelésnél 
és feladásnál pontosan betartatott — hozzám 
jelentés teendő.

Kelt Budapesten 1897. évi szeptember l'O.-én

Minta,
18 . . évi . . . ügysz.

D a r á n y i  s k.

M e g r e n d e l ő  l evél .
A ...................... tulajdonát képező . . . .  község

határában fekvő .............. —i -HQfog—bevetéshez tehátcsemetekert
e r d ő g a z d a s á g i  c z é l o k r a  ezennel megrendelek 

nál............................... —r í ................az a z ................. ..nél
kilogramm magvat kilogrammonként
h e k to lite r ...................... tölgymakkot hektoliteronkint
. . . frt . . az a z .......................forint . . krajczárért
és kérem a z t ........................... czimére................  . . .
vasúti állomásra gyorsáruképen

teheráruképen az 18 . . év

De azért sebaj, az én diadalom teljes. Próbáljon 
még ezután valaki velem esúfolódni!

Az pedig, a mit itt elmondtam, nem valami mese, 
hanem szóról-szóra igaz, megtörtént dolog. A ki nem 
hiszi, győződjék meg maga s hozassa meg magának 
a csodaszereket, csak azután kezelésüket ne bízza az 
asszonyra, mert tudvalevő dolog, hogy annak mindig 
másutt jár az esze és nem ott, a hol kellene.

S e b e s - S z á s z .

ho . . -ig elszállítani és a feladás megtörténtéről engem 
értesíteni.

Megjegyeztetik, hogy 1. ezen megrendelő levél a 
a f u v a r l e v é l h e z  c s a t o l a n d ó ;  2. a fuvarlevélen 
világosan kiteendő, hogy a feladott mag — a mennyi
ben más vasutakon is szállitható volna, — ne ezeken, 
hanem c s a k i s  a m. kir. á l l a m v a s u t a k  vona l a i n  
s z á l l i t t a s s é k ;  3. a feladás alkalmával a vasúti ál
lomás felkérendő, hogy a gyors- és teheráruk szállí
tására érvényes helyi díjszabáshoz tartozó „Függelék* 
9-ik folyó száma allatt megállapított k e d v e z m é n y e s  
s z á l i t á s i  d í j t é t e l e k e t  számítsa fel.

K e lt ........... .. . 18 . . évi . , . . . hó . . n.
(P. H. (aláírás.)

P anasz egy  § ellen.
Már annyi panaszt olvastunk becses lapunk ha

sábjain az ügyünket sértő cselekedetek és határozatok, 
ellen, hogy az már mintegy közömbössé és megszokott 
mindennapi eseménynek tűnik fel előttünk.

Mégsem tartom érdektelennek — talán — tisztelt 
kollegáim egyeseit, de engem különösen érintő vadá
szati törvény ama § ellen irányozni panaszomat, mely 
szerint saját területén a duvadat mindenki meglőheti, 
de egyéb elégtételt nem ir elő.

Mi — kevés kivétellel — saját földterülettel nem 
rendelkezünk, csak a megélhetésre szoros kapcsolatba 
kötött deputat földünk az, melyről szólni akarok.

Az igy haszonélvezetre adott terület, ha nem is 
mindenütt, de 90% az erdőn vagy annak közvetlen 
szomszédságában van kimutatva. így az enyém is min
den oldalról erdővel van körülvéve, hol a vaddisznók 
jól megművelt kukoricza (tengeri) termésemen min
dennapos vendégek; ők 90 és én 10%-ot kaphatok, 
tehát nem kedvező arányban állunk.

Az említett § értelmében meglőhetem a bestiákat, 
ez okból igyekszem is eleget tenni az országos enge
délyeknek.

Bajtársaim tudni fogják, az éber állatok abeli 
működését, mely szerint azok éjjelenkint csatangolva 
végzik ránk nézve káros zabálásukat. Oly tapintatos
sággal használják fel e kalandorok a legnagyobb sötét
séget és esőzéseket, hogy az embert bámulatba ejtik.

Már hetek óta játszák ki éjjelezésemet és telhető 
éberségemet, mind e mellett sajnálattal kell konsta
tálnom fáradozásom eredménytelenségét és károm kö
zeledését a 90%-hoz.

Egyszer a sötétség, máskor a rósz szél, majd 
egy zörrenés, melyet egy kukoricza szarhozi érintés 
okoz, elég, hogy azok magukat elfujva veszett csör- 
tetéssel meneküljenek.

A kár szaporodik, türelmem fogy.
Ha már most — hetek után — sikerülne is egy 

vagy két sörtevadat elejtenem, azt bizonyára át kell 
adnom a vadászbérlőnek, kinek az én termésemen ki
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javult vad bizohüyára tetszést szerez, annál több szo
morúságot okoz nekem, mivel még lődijra sem aspirál
hatok fáradozásom és károm után.

ítéljen az olvasó e § helyes vagy helytelen eljá
rásának intézkedése felett! Képez e ez satisfactiót?

Helyes volna, ha az irányadó körök a nekik oly 
csekélységnek látszó, de nekünk lényeges és szigorú 
megélhetésre számított kenyerünk hányadát figyelemmel 
kisérnék és az újabb revisió alatt álló vadászati tör
vényben szakszerűen intézkednének az erdő- és vadőrök 
kártalanítása felett, kik eszközök az orsz. vadászati 
védegylet ama czéljának, mely szerint a nemes vadak 
szaporodjanak és azokat megóvják.

Adja az Isten, hogy mondhassuk: „Dictum et
factum est!“

M ei s z t e r  Gy u l a  
m. k. közalap, erdőőr.

LEVELEZÉS.
Sajgetvár, 1897 szeptember 17.

T e k i n t e t e s  s z e r k e s z t ő  ur!
Nem hiszem, hogy az általam leírandó esetről 

tudomása ne lenne, de lesznek olyanok, kikhez a hir 
el nem jutott s igy nem sajnálom a papirost, hanem 
leirom azt úgy, a hogy megtörtént.

Mindnyájunk előtt ismeretes dolog, hogy mennyire 
van manapság az orvvadászat elterjedve, mi nem is 
megy csoda számba, mert alig hogy a gyermek ki jön 
az iskolából, már azt nézi, hogy tehessen szert valami 
flintára; a vadászatra nyílik azután alkalom elég, leg
inkább egyes magán birtokosok erdeiben, hol nincs er
dőőr, a ki a körmükre koppintson, a vadkereskedők 
pedig szívesen veszik meg a lopott vadat s nincs a ki 
ellenőrizze őket. Sőt a rendes vadász ember már alig 
is tudja az általa terítékre hozott vadat értékesíteni 
megfelelő áron, mert az orvvadászok, kik vakmerő
ségükben fényes nappal is valóságos hajtóvadászatokat 
rendeznek, olcsó vaddal látják el a piaczot. Itt nálunk 
is megtörtént, egy hitbizományi uradalomban, hogy 
mire az erdőőrök neszét vették a tolvajlásnak, a vad
orzók már vagy 60 lövést tettek.

íme egy példa az orvadászok arczátlanságáról: 
Somogy vármegye szigetvári járásában gr. Széchenyi 
Imre nagybirtokos Kálmáncsai és homok-szent-györgyi 
erdészének valami fontosabb ügyben találkozniok kellett 
. hó 9-én a kálmáncsai erdőn, mely czélból Chramaszta 

Sándor kálmáncsai erdész idézett napon reggel elindult 
hazulról védkerületébe, de alig hogy kiért a határba, 
lövéseket hallott s mindjárt tisztában volt vele, hogy 
vadorzókkal van dolga, sietett tehát a hang irányában 
abban a reményben, hogy a garázdálkodókat majd el
csípheti ; szerencsétlenségére, mert mielőtt magát véd- 
hette s fegyveréhez nyúlhatott volna, az egyik vadorzó 
rádnplázott s ő holtan rogyott össze.

A szent-györgyi erdész, Halka később érkezett s 
megfujta kürtjét, hogy megérkezését jelezze, a jelre 
azonban csak Chramasztának egyik vizslája jött elő s 
oda vezette gazdája hullájához, melyeit másik kutyája 
hűségesen őrzött.

A szerencsétlennek, — ki hivatásának lett áldo
zata, — a bonczolás alkalmával altestében 13, az ol
dalbordái közt pedig két szatymát találtak, miből nyil
vánvaló, hogy a gyilkos két lövést tett rá.

A csendőrség nyomban megindította a nyomozást, 
a vadorzókat azonban csak 15.-én sikerült megcsípni ; 
az egyiket Chadt Izsák-nak, a másikat Baboesai Pál
nak hívják. Az előbbi csak a tavasszal szabadult 3 év
börtönbüntetéséből, melyet egy erdőőrnek meglövöldöi 
zéséért kapott. Chramasztát Baboesai lőtte agyon. A 
bűnösöket mai nap szállították a kaposvári ügyészség 
börtönébe. Az áldozat teherben levő özvegyet és két 
árvát hagyott hátra.

Az idei erdősítésem várakozáson felül sikerült; 
45 erdőrészben kiültettem 207.700 két éves tölgy cse
metét, 194.000 két éves fenyőt, 16.700 két éves aká- 
ezot, 5500 darab kőrist és 900 bálvány csemetét. Az 
eredmény valamennyinél kitűnő.

Nem úgy az őszi tölgymakk vetésem, mert ennek a 
legjobb esetben is alig a fele kelt ki s a legnagyobb 
részt újból kellett szántani. Igaz, hogy a makk is hibás 
volt, de a szerfelett nagy nedvesség is áriaimára volt.

Az előző években telepitett tölgyek kitünően gya
rapodnak s a nyár folyamán igen szépen növekedtek.

Szívélyes üdvözlettel igaz hive
Tó t h  Bá l i n t

körerdőőr.

Különfélék.
G o n d a tlan  erdőőr. Bia (Pest megye) községben 

Metternich herczeg egy erdőőre (mezei csőszből lett 
azzá) szolgálatából haza jővén, puskáját a szoba egy 
sarkába dobta s elment hazulról. Pia egy paraszt gye
rekkel játszott s játék közben a puskához érve, az 
utóbbi fölvette a fegyvert és czélba vette az erdőőr 
fiát. A fegyver eldördült s az erdőőr fia holtan rogyott 
össze. A gondatlan apa most várja megérdemelt bün
tetését.

E lg ázo lt m énes. Sofronna mellett az állam
vasutak egyik tehervonata, mely Aradról indult el, a 
kurticsi ménest elgázolta. A szerencsétlenség ezen hó 
16.-án történt. Csúnya, zivataros idő volt s a czikázó 
villámok megvaditották a kurticsi parasztok ménesét, 
mely száznyolezvan darab csupa két esztendős csikó
ból állt. A ménest egy fiatal legény őrizte, a ki ter
mészetesen nem boldogult a neki szilajodott csikókkal. 
A lovak pedig a vasúti sínekre vágtattak s éppen 
szembe találták a tehervonatot, meljmek mozdony- 
vezetője nem vette észre az akadályt. A vonat letip- 
rotta az eléje került lovakat, mikor egyszere csak el-
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vakat a lokomotív. A vonat személyzete ekkor látta csak 
a szerencsétlenséget, melynek tizennyolcz csikó lett az 
áldozata. Az elgázolt csikók testrészei beleakadtak a 
vasút kerekei közzé, úgy, hogy a pálya tele lett 
vérrel s valósággal borzalmas látványt nyújtott A te
hervonat két órán át vesztegelt a nyílt pályán, mig a 
szegény állatok testét kivonszolták alóla. A baleset 
hírére Kurtics lakossága Szerémy Sándor jegyzővel az 
élén rögtön a helyszínén termett. A károsult gazdák 
kezeiket tördelve nézték a siralmas látványt. Sokan 
azonnal lebunkózták az elnyomoritott lovakat, hogy 
ezeknek ne kelljen tovább szenvedni. Szerémy Sándor 
jegyző az esetről jelentést tett Péczely Elek főszolga
bírónak, a ki a helyszínén folytatja a vizsgálatot.

Az utolsó nóta. Krassószörénymegye Kladova 
falujában Lídián Moisze volt a legmódosabb gazda, Juliska 
leányába beleszeretett Dimitriu Pál szegény szolgalegény. 
A  leány szívesen látta, de az apa hallani sem akart a 
dologról. A  szegény szolgalegény nagyon elkeseredett, s 
borba akarta ölni a bánatát- Reggeltől estéiig, estétől 
reggelig muzsikáltatta magát a falu korcsmájában. Végre 
már a korcsmáros is megunta a duhajkodást, s kikergette 
a busuló legényt. Ez akkor megtöltői te a kulacsát és az 
öt szál cigánynyal együtt kiment a pusztára, s egy el
hagyott csőszkuuyhóban mulatott tovább. Mikor aztán 
elfogyott a bor, elhangzott a nóta, odaszólt a cigánynak :

—  Most már mehetsz more! Én is megyek — a 
másvilágra.

Ezzel kését markolatig döfte a szivébe. A  cigányok úgy 
vitték be a faluba, vértől pirosán, haldokolva.

A csalhatatlan javasaszony. Gyála temes- 
megyei községből egy népbolonditó javasasszony gonosz 
tettéről ad hirt a Bp. H. Szikula Anna ottani özvegy
asszony kuruzslásból, jóslásból és egyéb ehez hasonló 
dolgokból éldegélt a faluban, Ha valamelyik asszonynak 
valami ügye baja akadt, csak hozzá szaladt, ő kártyából, 
tenyérből, meg mindenféle babonából jövendőt mondott 
nekik, Büszke volt rá, hogy a nép csalhatatlannak 
tartotta a jövendőmondását. Tavaly júliusban Rieger 
Ferencz ottani gazda felesége is fölkereste, hogy kituda- 
kolja tőle, mit jelenthet egy különös álma. A  jósnő ki
sütötte, hogy ez idén őszszel földig fog égni Riegerék 
háza. És igy történt. A  minap, mialatt Riegerék a vásáron 
voltak, csakugyan leégett a házuk, s kis gyermekük, ki 
benn aludt, a lángok közt pusztult el. A  dolog gyanús
nak tűnt föl a hatóság előtt és a tűz okának kiderítésére 
vizsgálatot indítottak, melynek meglepő eredménye lett: 
a házatt Szikula Anna gyújtotta föl, hogy bebizonyítsa 
jövendőmondása csalhatalanságát. Most gyújtogatás és 
emberölés miatt fognak fölötte törvényt ülni.

A háromkerekű fláker. A  berlni hatóság a 
minap egy egészen századvégi közlekedési eszköz for
galomba hozását engedélyezte, mely ha beválik és elter
jed, nagy szenzációt fog kelteni a városi közúti közlelkedés 
terén. Ez a kerékpáromnibusz, vagy helyesebben szólva

velocipédbérKocsi. Egy háromkerekű velocipéd hátsó tenge
lyére egy igen kényelmes bőrülés van erősítve, ide ül 
az utas, előtte egy másik a kerékpár hajtója részére. 
Ha esik az eső, akkor egy viaszos vászon sátrat borí
tanak az ülés fölé. Minden egyes kocsi csak egy utast 
visz, a viteldij azonban épen félannyi, mint a porosz 
főváros lóvanatain és omnibuszain. Berlin utcáin már az 
állomásokat is kijelölték az uj közlekedési eszköz számára.

Az erdő pénze. Nagybecskerekről írják: Galik 
József a nagybecskereki erdőgondnokság egyik alkalma
zottja rövid pár hónap alatt közel kétszer forintot sik
kasztott. Bűnét úgy követte el, hogy a rá bízott pénzt 
soha sem adta föl a postán, hanem elköltötte, azután 
postai vevényeket hamisított és igy számolt be (önökének. 
Horváthy Ferenc erdőgondnok a minap gyanakodni 
kezdett és utána járt a dolognak s ekkor kisült a bűnös 
manipuláció. A  sikkasztó fiatal ember azonban észrevette, 
hogy fölfedezték bűnét és még idejekoráu megszökött.

Amerikai. Kanzászban uj vasútvonalat terveztek; 
a vasútnak egy falu mellett kellett volna elmennie, 
melynek lakói nagy föllendülést vártak tőle, Egyszerre 
azt hallották, hogy a vonal irányát megváltoztatták s 
hogy a vasút a falutól mintegy tiz kilométernyire fog el
haladni, A  kétségbeesett lakosság gyűlést tartott, melyen 
elkeseredve panaszolja el a nagy sérelmet. Végre valaki 
azt indítványozza, hogy helyezzék át a vasútvonalhoz. A  
gyűlés rövid vita után elfogadja az indítványt. A  lakosság 
azonnal hozzálát a fából épült házak, emlékszobrok, is
kola és templom lebontásához. A  könnyebb épületeket 
egyszerűen, úgy, a mint állottak, elszállították. Aztán az 
összes lakosság kivonult a régi faluból s az uj vasútvonal 
felé indult. Másnap hozzáláttak az uj falu építéséhez.

Hadnagy és közlegény. Szamosujvárról je
lentik : Az itt állomásozó 9 . huszárezred egyik közlegénye, 
egy Sajner nevű szász fiú már régen mindig azt pana
szolta, hogy a hadnagya kegyetlenül bánik vele s gyakran 
emlegette, hogy egyszer szörnyű módon fogja magát 
megboszulni. A  minap a Szamos hidján találkozott a 
a hadnagygyal. Mikor megpillantotta, őrült düh fogta el 
és kirántva a nála levő szolgálati revolverét rásütötte a 
a hadnagyra, ki halálra sebezve roskadt össze. Ekkor a 
huszár odarohant, felemelte a halottat és beledobta a 
Szamosba. A  jelenetet csak messziről látták s mire oda 
értek, hogy a gyilkos huszárt elfogják, az már szintén 
holtan hevert a híd padlóján: golyót röpített agyába, 
mely azonnal megölte. Holttestét szülői hazavitték szülő
falujába, Tekére, hol nagy részvét mellett temették el.

Ki tanítja a madarat fészket rakni? A
természettudósok az utóbbi időben sokat foglalkoztak 
azzal a kérdéssel, vájjon a madár a fészekrakás mester
ségét szülőitől tanulja-e meg, vagy pedig velük született-e 
ez a művészet. A  Zoologist cimü angol újságban Butler 
azt írja, hogy a madaraknak bizonyos ösztönük van a 
fészekrakásra. Butlernek volt néhány bengálisz madara, 
melyet Japánból küldtek neki. Japánban, a hol ezzel a
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madárral jelentékeny kiviteli kereskedést űznek, apró 
kalitkában tartják őket, hol egészen durva fészket raknak. 
Butler abba a kalitkába, melyben néhány kora ifjúságától 
fogva fölnevelt japáni bengálisz madarat tartott, egy 
maroknyi füvet dobott. Az apró madarak menten a 
fűszálakra vetették magukat és sorra a kalitkának egyik 
zugába hordták, hol csakhammar fészket raktak belőle, 
melynek fent boltozata, oldalt pedig nyílása volt; a fészek 
szakasztott olyan volt, a milyent a bengálisz madarak 
Japánban a szabadban szoktak rakni. Miképp magyaráz
zuk meg ezt ? Az apró madarak szülőiktől nem tanulták 
el a fészekrakás művészetét, más hasonló fajtájú madarak
kal, melyektől a fészek rakás tudományát elsajátíthatták 
volna, nem érintkeztek. Azt kell tehát föltenni, hogy 
szülőiktől örökölték azt a tesmészeti ösztönt, hogy ugyanazt 
a fészket rakták, a melyet őseik évezredeken át raktak.

N agy szerencsétlenség Kolozsvárott. Az
erdélyi pinceegyesület uj borraktárában nyolcvan férfi 
és nőmunkás dolgozott. Egyszerre irtózatos menydörgés 
hallatszott: a 200 méternél hosszabb épület boltozata 
középütt kilenczven méternél hosszab szélességben be
szakadt. A  következő pillanatban már embertől feketéllett 
a szerencsétlenség helye, rögtön jöttek a mentők kocsi
jaikkal s volt mindjárt szerencsére munkás kéz is a 
romok eltakarítására. Ennek köszönhető talán, hogy a 
munkások nagy része élve szabaduit.De azért elég em
bervér festetette meg a romokat: kilenc munkást, férfit 
és asszonyt húztak ki egymásután holtan, rettenetesen 
összezúzva a romok alól. A  sebesültek közül pedig hétnek 
súlyos az állapota.

Az orvvadász tragédiája. A  mig II. Vilmos 
német császár a karapancsi erdőben űzte a nemes vadat, 
azalatt ennek az erdőnek az egyik határán emberhalál

történt. A  királyi vadászatok területét, különösen a 
monostorszegi révnél megrakták csendőrrel, de ez azért 
nem akadályozott meg négy monostorszegi orvvadászt, 
hogy ki ne álljon lesre, biztosra vévén, hogy a feje
delmi fegyverek által megugrasztott szarvascsorda Mono- 
storszegh határáig meg sem áll. Andresev Marin is ott 
állt a tilos lesben, midőn zörögni hallotta a kukoriczást. 
Biztosan szarvas lesz, gondolta s azután felemelte puskáját 
s a zörej irányában czélzott és lőtt. E gy fájdalmas kiáltás 
hangzott fel ekkor az éjszakába váló est homályából:

Megöltetek ! Megöltetek !
A  másik orvvadász, Meggyesi Márton hangja volt, 

a kit társa golyója talált s a ki — mig a karapancsi 
erdészlak előtt fáklyafénynél éljenezték a dús vadászzsák
mányt ejtett ifjú császárt — ott vérzett el a határos 
monostorszegi dűlőben, mig a társai is megszöktek mellőle.

Ajánlat, Kereslet.
Egy jó karban levő sörétes fegyver eladó. 

16 ealiberü, kakas nélküli, fusil ideál bal csöve 
chok. Kitünően lő, ára 35 frt. Czim Hidvéghy 
Nagy-Zellő u. p. Szakái, Nógrád megye.

A mai számban levő
„Előfizetési F elh ivás-ra“

becses olvasóinkat különösen figyelmeztetjük.
A s z e r k e s z t ő s é g .

Felelős szerkesztő és lapkiadó tulajdonos: 
Podhradszky Emil.
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'Káros árjegyzék bíraenfcte. lavfiásek poateasB eszkiJzSltatnek.
---------------—-----------------—------ renrsiri«TyTBrsyryfla^ Mr— — .. -tu.. . .  ■■

M E G J E L E N T

BLUM és TARSA
udvari egyenruha szállítók

IIP"* legújabb árjegyzéke,
Kérjen mindenki egy példányt ezen kiváló elsőrangú czégtől, mely bérmentve lesz azonnal beküldve.

A  nagym éltóságu fö ldm ivelesügyi m. kir. M inisterium nak 1894 év i augusztus
hó 11-én k elt m agas intézkedésével,

ozégünK újólag meglDizatott
a nagytekintetil erdőtisztek és az erdészeti altisztek egyenruhájának szállításával. 

Tisztelettel értesítjük tehát, hogy nálunk minden néven nevezendő egyenruházati czikkek

hivatalos utón részletfizetésre
megrendelhetők.

a legjobb franczia és angol divat szerint készítetnek.
V idéki m egrendelések kiváló figyelem m el eszközöltetnek.
Óvakodjék m indenki o ly  czégektől, m elyek olcsóbb ajánlattal akarják 

régi vevőinket félrevezetni
Kiváló tisztelettel B L U M  é s  T Á R S A

BUDAPEST IV.
Sütő utcza 2. Szervitatér sarkán.

elsőrangú egyenruha készítő intézete.
0  esász. és kir. Fensége József Föherczeg udvari szállítói 

A földraivelés m. kir. Ministerium szállítói.

Nyomatott S t eg ma nn  J án o s  könyvnyomdájában Szászsebesen.
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